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 یگ دن را عجا ریملطم هتش ذ۴ هتنه
 جد وملیف نا د رگ راک كب یص روح

 فب الف و نت رگ رظفف ر ناب هک ر وب «دش

 زی و نآ ران همان زور راک وودح و
 «یلاسنا نرف كب یدازآ _لفادح

 + و وحتیم ۵ رافتنم ربغ و فسا لباف
 صخش زا غاف و هلئس ؛اجنی | رو

 یل وتسی ح راعمینیعم صادغشا اب

 یه دب ی دحام_هعماج ره ر و هچل آ
 یرشب د رف ره هکتسشپ | .دس رم رظظنب
 یلک روطب و راعفرو لا ءارد
 اجن آ ات ۱ شپ و یص وصح یی دن ز
 دکن ز واجت نا رگی دب شل امغآهک
 راوروحخ رب یدازآ لامک زادپاپ
 بقا رعهک تسوا صخ شنی ا ودشاپ
 ها دسفم| ا اوعا) يص رضع لامع۱
 هس دشب دی اب شود رپار شب وخ

 یارب اهرگ ؛رصتخم نیا رک ذاب
 یندورلا دام دنمج را نا راععه

 یاب و پح یلام هکسیار دشاب
 رنه»هب هکلااجنآ زا ۱. پ اه:نیا

 را رود و ثلاپ صلاح «امنرس
 می دصقالع یتوصرصحو هبلاشره |
 راه ناراکنهراو موشک رک ذتم |

 نداها ا! رپ ز رالظاا شپ و تسوز
 دلار یهب دب لصانیا |

 توعد

 رب نایت راشب  یافا

 زا«بارذر نزو-ووخ هدنبآ ملیق
 هدروآ لمعب ثرسعد داز رهم وئا
 ملی نیل نزب لا لر ۰۶ تسا
 تک رثاب روب زم ملپف بو ریگب هدهعار
 تررم رثه كبرزن یراکمهر

 لرنامرآ و دوشي» هپمن «نامراد
 دسهاوخ یزا-: ار دازرپم لپ اقم
 در

 ثوعدنپ اداز یهممناخ «چناذچ
 رم یارسب دنک لوبف ار

 وا ثک رش اپ یملپف هک روب دهارخ

 -هتسچ رب زا داز ره
 هک ثعام ات ناگش

 مدتفم زی امنبس رد شررج و تشیب
 دش ابیم

 نزن

1 
 مه د تیلاعف

 و رهه هثیپ رئف ساهت دم ادم
 دوخ یرثاث تیلاعل «ميبیدن

 ۰# زب ز# و زب زع »سیب رد تک رشاب

 7 راغ

 تشل زاب زاسپ میهیو نیهم
 یبلق یاسوب رام له

 تشاذت رانک ارد وخ یک رت ام

 ترداپ رد
 ثبلاعف هنشدک زا اتش سیژزز لامف هتشدگ ن

 زونههت ورک زاغآ ارووخ یئوب دار
 دراد همارا مه

 دسآ دفارخ هد یور دب راب

 دهاوخ قاعم , یو تمالس !

 زیگلا فسات دل رم

 ناوسج هنناوخ,لازغ كرم

 هک دشیم هث و را رایپسپ فسات

 ء رابخا هل فالخ رب رق و رب

 لاز4 و هروبن یعبط یو ,وناهک ات

 ی مح , رز یاهیثحا ران هلتاسكي تاب
 نیع میس تم ک مادقا یشک رو
 مسا رانا زا سب ز و ردنپ أاث, تپچ

 حرطموا كر« دن ور," و نیفدن
 تحا هزرب

 یدیچ هکنیارب ینبم تام
 ورک هبوت و تفر الب رب لاز4 شب
 رخ زاوآ تاصفص یروآ ممج و
 هچ رچپوب و تساغ ورد ۱هامن ثخادرپ
 راد تحص

۳۲ 
 عارا

 رثاماب رفا رد شب بش دنچ
 اسب هک دنتشاد راهظا هتفر نا رهث
 دننک تافلم دی اب ین اشاک مناخ

 روین اشاک ما تعاس نآرد
 تشاوتک رش رث ال هدنب آ سیپ نا ره
 هک دش هنگ ران رد ناب ثبج نجس و
 رد یلاشاک من اغاب تاقا۶ 2

 نپهج ام اس تسا نگرش ماگشون
 رایانب هراوج رضب تجاعس روپ زم
 نانک راک هکن آ ات, دننشاذگ هاب راو

 ران ود نسپا اب دندشروپچم رتا#ث
 ناش وریب رسنانت زا هوومن غارت

 وب هم هم هو هج هو ه» وب و

 ۱۱ ٍِِِ ز و سن اما ایالب

 ۱۹ ناوج یاه ریش روصم نانساد

 مک مفرد مالس مایا یابی زهراثس شل رییس نی>
 م.ابن رااتاا شد وب دا ریاهتیس رو سی

 تسا هدش پاچهرامل نیمه ۱۸ اصرور و, زم

۸ 
| 

<< 
 رب دمو زایقما هدن راد

 ناینسااگ دورباپ
 ی راه اب

 ثراهک ات رب ور
 ۱۳۳۷ ناب آ ۲ ه هبنشکب -۱ ۸م رامش -مجنپ لاس

 لثل ژااپ یرهچونم نابایغ :ه رادالعم

 لابد۱۰ هرامشکت
 اههلدناوغ یراسروارگ و هناخباپ

 ۳۷۹۵۹ 1 نالت
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 ۱۳9 شرا اچ ۱
 ۱9۱ «ویلادالام ۸

 ۱۹ یرلاو یقر واب
 ۱۷ ۱۹۵۸ یاب وس ز رب
 ۱۸۹ مباهدید هک _یلابءایف
 ۱۰۱ ج ناداتسا
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 هداوا

 و تشاو مارا هقپفد يا دمآ هوجرب هروخ

 ۱ شب ارواسهش بل

 اه را وز رسا رس هد هثب هجپتنلاپ
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 .شا»بک رشلاو 7 زا ی اع ما ود



 طب روخلدآدوویلاه زا تیژیرب

 یوسنارف رک هوشع هراتس «ودراب
 «اکبرمآ حتانداروا ,دنتخادن |هارپ

 یدادرارقایبملک یویروتم).دن دیمان
 یلیخ و درک دقعنم یواب ین ویلیمدنچ
 مدقکب تب رب رب یلو رگید یاهراک

 نوریب هد ارق تاپ كاخز ار شیاپ مه
 :تشادگن

 هکتنی |تلع دنی وگ یم یاهدع
 هلبحب «یوسنارف .سولمهب رک > نیا
 و هدربیپ اهیدوویلاه یاههح و

 9  دیاب,دنک كرتار شنطوررک | دنادیم
 اریز,دراذکی رانک مهار یگشیپ رته
 تسا تربش یابتنم رد هک نونکا

 ۴ هحنص
۵9 

 نباگناژو وددابتیژبرب

 رز |هتف رک هدهعب ار یمهمیامل ر

 کبد "]

 9۲ منکیه نود د *ک

 را مسراک كج» ؛واضومب ودز
 نررآدهارخهدرب یوداد ژان وسرپ

 ردننک هیهت نکلاب لکیامرس
 لامما هک درک مالعا یسیلگنا كرزب
 ؛تخاس دهاوخزاج ملیفكب

 و نیوناج «نیت رانید

 (رواربوبرو ملیفرد نسلن یکیر

 راکب ملیف نیا و رک دنهاوخ یزاب
 یوبروتسا رد زک اهدراوه ینادرک

 ء دشدهاوخ هیهن رنراو

 گدوزب وسلراک ودنو وب

 (رنگر بیت رد روینامروتکی واب
 , درک دهاوخ یزاب

 هوشعهراتسویف ایشان اسور 8
 ابلبد ینادرگ راکب یئایلاتبا رک
 اسوم يملبف رد یلاکی رمآ هل رتبد
 ناسارزا سابتفا موجماقتنا» هب

 اوحخ افیا ار لوالر نیکشوپ
 ِ . درک

 ناشنا هب یرایچرتلاو وب
 2 یددام هب یلاراناوویج
 ؟بشرددیردام» ملیفرد ات دندش

 . دننک یزاب
 فا دد اراک ایاهوسیس 1

 جشن رد نا زیکتچد ملیفرد
 هدشذ ه|وخ رها لوثم

 ۱۸ ها سس



 سد رقم <هربدنمرز

 مهار دوسخءهار تیقاومو یو اف 18 طور اردو

 ار هربید ان
 + وج

 لحمنیارد شدوخ یل ودروآ دوجو
 زا یکی یو نطوم .تساهدشر 1

 يندب شیپ لاسکیویس ۰
 ردامدزن شرداموردپ ینادجتلب

 اد دوخیکدوک یاهلاس شکررب
 .درکیط

 هسردم یئاوج یادتبا رددمب

 و دینارذک ار كيتامارد یاهرف
 یور سیب كي رد راب نیلوا یارب
 .دش یزاب لونشمهحم

 سیپ نیارد تک رشزا دعبیو
 سبن» زاو دتفآ يرامیب رتسرد
 ات ووب لوپنودب و راکیی یتدم رب
 ریز یاههفاک زا یکیریدم هکنیا
 ندناوخ زا و آ یا رب ارتیلوج ینبز
 . درک مادختسا

 كنج نامز ررهک اههناکنبا
 اه رتخرصق ر لج«,دن روب مدمآدوجرب
 و بیجعیاهسابل هک ووب یلاهرسبو
 یاهوم بلغاو دندیشوبیم ببر
 نیا دنتهآو لیبس و شیرو هسب

 ردم] ووجوب كنج نامز رام
 رندر

 سرت زا اهناوچ هک ینسنبا
 هانپاهنیمزریزب وپانشک ابد ناربب

 .دندشیم . حیرصقت لوفشم
 ناناوج ءو رکب زین ی را

 ناوریپ زاو تسدیرش 0
 دنلب ار. شناوسیگ شرت"

 كن رءایسزولب و راولشب 1
 وا اهتسیلایس اسیر

 تاب زکا میام علم نآ رد
 ودرک ادب يدابزت روش
 یروططبتفرگر ارت

 نانچ

 هقسلف ریذبان یئادج ناک را زایکی

 دن ووبمدمآ رد تیلایسناتسپ زکا

 | اب .دون فینصت ار«نازخ ۱ ِک زا + ک رتراس لپ ناژ یدو زب
 یکی اروا هدربتنا تیلوج زاوا

 زاوآ نب

 ود ودیسر ترهش واب تیلوج اه
 روز وح ن 1 هدف ر ناکدننا رب رثف و رم «

 ته گزاره ها قره یلرم مامسوک فزوژ
 تستر

 : هراب رو

 هب,وسومدوخ زاسكنهآ ناتسودزا

 ییامیس» رد: تسانیرید تسود كيزا یاهزان نخسلبا ۰
 نیاو,دوذیمساسحا یبرک و تییمم لوا دروخرب نامهژا یبضاعدحم
 . ووشیم هدنت ارب وا دوخكابدوج و زا هک تسا نامه

 و ميوشيممرک « دمو كچوک شتآ اب ینابلظ ناتسمز نیارد
 وناسناوقشع زا وا نخس . می ریگیملدب ار شناوج وهوکشرپ یاههنارت
 مینی یممسچمار وزرآ شقن امیو نیکن ریابوررد ,تسا ناسناب قشع
 اون مه وا ببتلم ,لق اب هتفرگ ترسح و تریحكاخ هک نامابلدو
 , دوشیم

 .دابشناوخب دهاوخیمشروخ هک روطنآ - دمح+ ییامیس»
 رطاخب یناسنا تمظع و فرشرطاخب , وب هدنزدیاپ هک تسنآ روآ
 یدیشروخ رطاخب و .دفتشیم هک قشع . ردنخیمهک یبل, دیوگیم هک یلک
 ۰۰۰ تسههثییه, تسههک

 ۰ ِك ۱ 1

 « ملسم یاهتشاروایو شرکیدیبیص باتک «یبصاعدحمو زا
 دیراذگب . مياهدیو امنیس هدرب یور ار شا«ناجرم» و هدناوخار
 رگید  راب كيورن هدنیآ كيرد وا هک مينکظقح ار دیما نيا
 رظتنمیاپتسو ربار نیک آ رطع و بوجحم یاههنوکشنیازا ینمرخ

1 ۱ 

 مممممم مچ یر

 هج وو نو اوج وام وا حد جا

 داب نیلوا یارب مق راب نیلوا یارب مق

 مع هک درک جاودز

 دشأب یم

 « والغتیلوج تدمنیا لوطرد

 زین یکشیپ رثهرو «ندناوخ زاو] رب
 تک رشربهوالع هتشادیدای زتیلاعف
 یاپملیفرد ,رناتفلتخم یاپسی رد

 هدرک یزاب ار هدعیاهلر یردعتم

 یتق وودی اب واروهشمیاهلیف زا تسا

 یایزو -«یتاوخیمار همان نیاوت

 رطاخبو -«نادرموانلاو_«نانبل
 .د رب مأن | ر< هنه رب نیمزو و «مرتخد

 دروم تیلوج رخاوا نیارد
 هکر زب هدند هیهتكونازلیراد هجوت

 لباقلروتفرل رارقسن وف ین اب
 نانچمهدیشروخو ملیف ردار یهجر*

 . درد یزاب «دشخ ر دم

 هرودزاغآ تقیقحرد ملیفنیا

 ملیقرد .دوب تیلوجیک دن زرد ینیوت

 «ینامسآ یاههشی رو مانب كوت |زیدعب
 نوچیفورعم ناکشیپ رتهاب تیلوج
 یژابه دراوهرورتو زل ونوسروآ
 رتسا

 ناوخزا وآ كرتخدبیت رتنیاب
 زورما یتسیلایناتسیزکا یاههناک

 یللملانیب كرزبهراتسكی تروصب
 .تساهدم| رد

 -لدوعوبطمزا وآ امنونکا
 «مغرب مالس» ملیف ردارتیلوج نیشن
 . میربیعتذل و ءدینش

 تیلوجیا رب ملیف نیا رد تک رش
 زا تسایاهرطاخ دیدجت تقیقحرد
 . نیا ددکو ریز .شا هتشذگ یکدنز

 .-وکا هفاک كي ناوخزاوآلر ملبف
 اب .دنک یم یزابار یتسلایبناتسی
 .تیلوجروآ رکسو مرگ زا و آن دینش
 ؛تیلوج رب مالس :ميتوکب میناوتیم

 . 1 تا. ی



 زور یلق یاهیپک اقیط . ناریا بولک هنیس ملی لاویتسف

 رد . دش حاتتقا ینیلف رثا وا رتسال ملق شیامئاب نابآ لوا

 ناتسلکنا - ایلاتیا - اکیرمآ یاه روتک زا یونمتم یابملی ناویتف
 م ووب هدش اد تک رش ناتسودنه - كبزکم- نادلآ-هتارق

 بش نیموس رد «درمناوج تالو ملیف دوب رارق زین

 قبطهک دوش هوراذگ شیابتشرسب لاویتم 2 2 ۱ لاویت-ق نیلوسم یپا

 یئایلاثیا ملیفو فذقح همان رب زا ندوب شزرایب تلعب

 ملیفاب رین«شابرادیب و یدنه ملیف دمآردشیامشب نآ یاجب
 یناملآ ملیف .دششوع

 یسراقب

 اتسودنهردام»مانب روشک نیمهلوضحم یرگبد
 «درپس «تشپهار > ملیقب ] زین < سی راث 5 رالاساب ردو

 یتناور یاپملیف ندوبدابژ تلمب کیرمآ زا«ههلاو ملیق نینچمه
 كي زکمزا . دششوع «یوباک» نرتسو ملبناب

 ر دوبخ یاج

 لاویتفرد یئاکب رمآ

 ضوعب مولعمان للعب هک ووب هدشیفرمم «نشخدرم» مانب ملیقكی زین
 دنرادشیامت ار < ادیدنوکساو ملبف نآ

 ابا زا لاویتف یاه همانرب باخشنا"نیلوتم تیترت نياب
 ؛ اهملبف شیامن درومرد فلتعم یاههئاپب هب اردوخ یلدودو دیورت

 شزرا رپ ملیقهب دنمقالع یجاشامت اضرف هک یتعم نیابدندتاسرر وهظب

 نیلوئسم یار رییفتاب ناپکان نآ شیامن دعوم بش رد« ههلا د
 «یوباکد ملین یاشامت تمحز یتسیابیم ارابجاو هدش هبلاوم لاوتف

 ۱ دزاس. لیحت دوخرب. ار
 ملیف هدزبس شیابناب پولک هثیس ملیف لاوبتسف تروص رهرد

 . تفریذپ نایاپ یمسارم یطناب هدرابچ هبنشراپچ زور

 ات هرطقزاو مانب یهاتوک مایف ,نویک ارت آ دنچ رب هوالعلاوبتسف رخآ

 هدن رپ یاهملیفهب ناروادتئیه زیاوچ نمضردو دشهدادشیامن < ایرد

 دیدرک میزوت
 «لاویتسف یاه همان ربهراب رد یهانوک حرش زا سپ كنيا

 رک ذتم لماک روطب نادنمقالع عالطا یارب ار ناکدترپ تروص

 . دشمیهاوخ

 نادرگ راک راکهاش دیدرت نودب هک ملیف نیا - ادارتسال

 هنیس لاوبتسف ردهک دوشیم بوحم ینیلفوکب ردق یئایلاتبا كرزب

 زا جراخ تروسب ؛اهلاویتسا ریاسرد ددعتم زیاوچسک تلعب بولک

 .دش هدادشیامن روکتت

 «تراهسب دراچیر» و«نیل وک ینوتن آو- «انیساماتیل ویج

 یگدنز تاراخختفا نیرثگرزب ذا یکیاب ادارتسال ملیف رد تک رشاب

 ۱ . دنته ورب ور دوخ یگشیپ رثه

 و یگدوپبب ؛ یغلت هبهاب أر یکدنز ینیلف ملیف نیا رد
 رد هکیمابیاسنا وارظن زا ۰ هدادرانق هملاطم وروم شی راک زاسان

 چیه.دنتسه هدیاقیب و هیرغ مهیارب دننکیم یکدنز رکیدکی راوج

 یناملظو كيرات یابد ردهمهو دنک یمن كردار یرگید هودنا سک

 ملیفنیا ۰ دنشک یمشودرب شوماخو مارآ ار یکدنز جن رناشدوخ
 هک رعمودرگ هروددرمكي و لد هداسریقف رتخد, كی تشذگ رس یواح

 . تسا ریک
 فومن ارلاوبتسف همان ربنیمود - طایچب ورهرجنپ

 . رادیملیکشت «یبقعءرجنپ » هب موسوم كاکچیه

 بش رد

 .تاکوم ررقلآ رانآ ریام ساخ تاصغشمیاراد ملیف نیاد

 ؟هحنص
 | ۷ اسیحاو
 ی رضوان 2 هوم

 مامان زور ساکعر کن ربخ (

 | یطزد ۰ ثسا ل ۱ لزنمرد تماقاب 1 رودجم و هتسکش
 5 دزاد رب یمورب ود ترامعیاهقاتا نینک اس یکدنز هراظن ناله ءایق ِ ۲

 هر

 0 وزادن |یم مادب (یلک سی رک) ازبل شوزمان كدکبار

 وورک یم مامت شرکید یابکب نتسکش یاپب هب

 ۳و براق ملیف نیم رد هک نیک یلایلاتیا ملیف - نیک
 ۳ تک رشاب تفرک رارقلاویتسف همانرب رد «درمناوج

 0 , تسا,دش هیهت« نمساک و ی روتب وو یمابلاتیا روتک 7

 نا

1 

 زی
 پقف ون

 تباثج كي فشکب قفوم دراد هک ی صاخ یواکجنک

 ای رنهر و رب تشذگ رس , هدشهلب ودمه یسرافب هک ملیف نیا
 یلمپ نکیل ۰ دنک یمدوخ رنهونوذ یادف ار شایکدنز مامت هک تسا

 زرتسنهدمل |قوف یاههمات رب ءرمزرد+ دشت هواد شیامت یلصاناب زب هکنیا
 .تف رک رارق

 ررمد ملیفاب هک دیدن وکساال یکی زکمملیف - ادی دن وکساال
 , لاویتسفیامملیف شیامت بیترت رییفت تلعب , ووب هدش ضوع« نشخ

 . شیاس < هایسو خرس » یوسنارف ملیف ضوعی بش نیمراپچ رد
 دش هداد

 ارت یتشع ماردكي زا یکی زکمیاه ملیف ریاس دئن ام زیت ملبفنیا
 لر زبزادنمرآ وردب و سکیلف ایرامو هدشهیپت بالقناو شروشاب
 | زارب ناسا زا هشیمه لثم ملیف هنیمز . دنر)د هدهمب ارنآ لوا
 نبب هبل یاههالکاپ ولیبس نادرم « رادغيت ناهایک و كشخ یاهارحص
 اواتسایرادربعلیف ادیدن وکساالملیف هصخشم تفص . تسا مدش لیکشت

 . دشابیم رلاک نمتسی| هقب رطب "و رهگیفلی رباک

 همانرب نیرست هدنزرا دیدرت نودب - زومن امن اخیالب

 ءوالع ملیف نیارد .دوب هدشلیکشت زوسنامناخ یالب ملیفزا لاویتسف

 ءانبا رد ناکشیپ رثه , نامنیزدرف هناداتساو صقنیب ینادرک راک رب

 ۴ دل ادزورب دو زا اریگتسیاشو تردق تباهن ؛ هلوحم یاهرثک اراک
 رتشذ رس دشاب یم « ناراب زا رب یهالکو شایقیقح مسا هک ملیف نبا
 زا(یارومناد)یناج . تسا هردخم داوم هب داتعم ناوج كي كاندر»

 ۳ اررمانیاو هدرک ادبب نیفرم قیرزت« دابتعا لبق اهتدم

 . درادیم یفخم( تنس یراماوا) ایلس

 فا عیسی (اوجار ینوتنآ) ولوپ شردارب اهنت
 .ملف هلکشتم ءاضعا زاكي ره .دشوک ی مواتاجن یا رب هنامیمصو دراد

 ۳ «اتسو نیسحت. هلحرم زا تیچره زاو دوخ هبونب
 یج . دن |هداپن

 ۲ نایرج رد هک ملیفنیا - ناتسودنهدرو ام
  دیدناک یجراخ ملیف نیرتهب ناونعب هتشذک لاسراکسا

 :هداد شی امن لاویتسف رد «شاب رادیب» یاجب ( تساهدوب
 لباق ریغ تنس قباطم ناتسودنه ردام نادرک راک ناخ
 ررکمو ناوارف زاوآ وزاسابماوت ینالرط یملین ,دنه
 " زین یراقتنا و یعامتجاناتسادكي یواح نیشرد
 _ ۰ تسالوالر رادهدهع ملیف نیارد یدنه روپشم
 [یاقآ ,دنادیمادخوای نامیایوربن -نامیایوریل
 3 . داددارق (نتسوم ناج بوخ نوت هرمزرد



 وار رک راک تراظن تحت ملیفیاهروتک ۲ یزاب د

 .درو تک رش یارب راکارود.تعسا ناوارف یسایسو

 ,رفیارجاهكياب نامیا یوربن ملیف رد.دوب راکسا هرباجد ۳

 یوری ناو یمن ۶ رب وو نب ریش لاح .ب 5 ر)ولم كي هک یتعمنیاب- ميتتنه ورتوو بز ۳9
 ۳ ۱ 1 رد و

 راوج هبهار كيو (مچیمتربار) نوسیلآ هب موسوم < 7

 1 ی برد
 ,دنج و دندن امیماهنت یاهریزج رد كنجماگنه (راعار ,

 تن ۳ د ) الجئ]
 دن وشیمناپهنپ نشد رظت زار ودراغ گیرد رو هات

 یناملآ لاکیزوم یدک ملیفكي تشبب هار - ی *هل دار

 یارب وهدیدرک سابتقاروهشم ربا كي زا نآ هزوسی تا
 ۳ دا یملف ترک تسا هدمآ فلوسناهو ملیف نیا نادرگ راک

 2 دراد مان
 دو یلاکب رم | رومشم نادرگ راک نرتسو را ۱ -یوبا
 هک خب |هدب ۲ هقق دهد و هسراطق »بلاج ملیف زینالبق نادرک راک با 2

 تسا هدوب نرتسو
 رانا یاس زا یاهتسجرب زایتما هجر یارار
 نر یدح ات هک دشاب یم هیاربپ یب و لیصا نرتسو ملیفكي یون

 درادرثن اموکر

 یوباک هوگچ » هبموسوم یقیقح تشذک رسكي زا ملیف ناتساد
 یاهظحالملب اقدحا" دروفنلک و نویل كجیزاب .هدید رک ساستتا م مدش

 تسا هدوزفا یوباک ملیف شزراب

 هداملقوقروطب زین یئایلاتیا مدش هلب ودملیف نا -ناگتخ ابلو

 الن وتن 1 یئایلاتیایاس ز هراتس ناگتخابلورد .دشهدادشی امن لاوتشفرو
 یاهژوس ملبقنیا .دنرادتک رش یگنل رنیا وکنارت شرهوشو یدلاول

 یاهدع , دنکیم بوذجم تدشب ار یچاشامت هک دراد بسچلدو نیربش

 ره ؛هدش هتشوت ینیلف یاهو رکل ور ریث ات تحت ناکتخ ابلرهژوسهک دن راد هدبقع
 .تسا هباریب یب و نیشنل دیملیف ناکتخ ابلد لاح

 «كيناتیات و یتشک قرغ یارجام - ین دشن شوما رفبش

 رد < رک یور > یئادرک راکب رابنیانآ نانیشنرس نتفر نیبزاو

 قباس . تسا هدمآ روملیف تروصب ناتسلکنا < دوونیپ » .یوبدوتسا

 تک رش اب یملیف دوویلاه رد یتشک نیا ندشقرغ نایرجزا زین نیارب
 ,دوب هدش هتخاس بو نوتفبلک

 هدنسیون لادن اتمارثا نیرتفورعم هایسوخرس - هایسوخرس

 .تساهدش ملیف < ارال ناتوادولک و طسوتهک تسا یوسنارف كرزب

 وپیلیفرارژ «تساهدوب لا ویتسف بوخ یاههمان رب زا یکی هک ملیف نیارد
 .دن رادهدهعب ار هدمعیاهلر وپ رادلبئاد

 دادیملیکشت ار لاویتسف همان رب نیرخآدسافلسن - دس اف لس
 هملاطم و یسررب دوم ناوج لب قالغاداسف و فارجنا ملیفنیارد
 , تساهنف رک رارت

 یمتان تک رش اب دوویلاه هقباس اب نادرک راکیورهل نیورم

 یرثّوم و هدنزومآ ملبف ناتسادنیا یورزا كامروک كم یئابوولک
 ,تسا هتخاس

 ؛ دشیم بوسصم لاویتسفش نیرخآ نیضرد هراس و
 رسیز حرشب یمسارم یط نارهت ملیف لاویتشف زیاوسج و

 (کیرمآ) زونامناخیالب : ملیف نیر
 هرجنب و ملیف یارب كاکچیه درفلآ : ینادرک راک < ای

۳/2۳ 
 ۱ .میشابنآ یمتاو ۲ (کیرمآ )«یوباک » میفیا رب درو رو رم هشيپ ره نیت /

 كررزوتهار ملی لاوبتف یفوامتمو یمقاو یا

 «ملیفیللملانی یاهلاوبتفردمیراد عالطاام هکاجناات . دنا هدرکب

 ؛ هوخباعتناو رایتخاب مادک ره هدننک زا ملبفدنج ۴ تک ر
 یارب و باغتنا ار نا لاسرا هقاسرد تک

 نیلوئسمدوخ طسوتملیفباخش | ناربتملیف لاوبتسفرد اما . دن راد
 یمهس یا وجمیغت رد شی ومک مادک رهو دشهدراذک لاو ۳9 هدننک  راوراجتطوت رظنرروم یاهملیف هک ینعم نیاب

 درون نلگیاقآار هزیاج اضرف تست مولعم بیترت نياب
 هدیسردهاوخ ناثیا تسدب بیت رت هچب یوباک ملیف رد تک رشیارب

 بحاصبقلعتم انض روب رم هزباج لاویتف نیا ناگ دنن ادرک معزب دیاش

 وز هاب یم وات
 اریزاب نب رتهب هزیاج تاضق تئیه یوباکم ایف نیمه درومرد

 هب ملیف نیا تیمهااب و لوالر هک یتروصرد , دناهداد دروف نلک هب

 دتاءدشملیف نیا ندیدب قفوم هک یناک دراد قلمتنویل كج

 یرت رب نلک رب یوباکملیف رد رظن هطقن رهزا نومیلكجهک دننادیم

 .تسا هتشاد

 زا سی«یندشن شومارف بشو ملیف هکنیا تلعب یفرطزا

 مه مود ینادرک راک هزیاج كي دنامیم هالک یب شرس زااوح شخب

 ؛ دنهدیم ملیف نیاب

 تلمب ابیلاویتف هدیقع هبانب هک دربناوج تالوملیق درومرد

 یتروصرد میوشب رکذتم دیاب , دیررگ فثح همان ربزا ندوب شزرآیب

 باختن |لاویتسف ردتکر شیا رب تهجهچب هدوب شزرایب ملیف نیاهک

 البقار یملیف هکنب|نودب روطچمه زاب ,دن ووب مدیدن البق ملیف رک |؛دوب هدش

 ؛ دناهورک باغتتا لاویتشفرد شیامت یاربدننییب

 لاویتف نيا یلک ییاقت زازین اپیلیق شیابن همانررب رییفت

 . دوجو یرطاخ نانیبطا یچاشامت یارب هک ینعم نیاب دشیم بوم

 هخ ههاوخ دوخرظن دروم ملیف ندیدبقفوم دوعومبشروهک تشادن

 فالخ راک لاویتسف نیا لوا بشرد زیت امنیس هدنیآ هماتررب شیامن

 . دوب یاهدننک تحارات و مدعاق

 یششوک تهجژاار بولک هنیسملیف لاویتسفام لاوحا نیا مایتاب

  روخرو و مدت زرا هدروآ لمعب امنیسرنهتیبها و تبعق| و مییفت رو هک

 لا رهت بولک هنیستبلامق رظان زین دمب یاهلاسردتسادیما . مینادیم هجوت

 وا وزن جبسو یا هنیمز ردملبق یللملا نیب یاهلا ویتسفلیکشت ءاررد



 

 دقتنم و

 هک تسا هزورما یامنبس ناوچ

 زا كب رهاب هکتكي دوخ ملیف رهاب

 وئابیز قوذتسا لب امروخ یاپملتق ر داک

 یرپوصت و یرصب مجتردقو یسانش

 ابازم دن اشک هدننیب خ رب |رووخ

 ذوب وا وزر کح
 یلفدص رددص لئاسم نیارد دحزا

 هدای زردعامادر

 یلک تاکت هب هجوتزآ ار

 -ملیف تبچ نیمپب و

 لبتساو متیر دقاف هراومهوا

۱ 

 هسلارف لوصح» «یگدن ز كي »

 ۲۳ و

 اهران ملا 2

 ز(ز | یاهیدح /
 5 | ریخاهلا

 ارس

  زارطارد نا بادج و
 نیان يا

 ]و 4 از زبه ر و وا 

 راستاد ۳ ماونااب شرنهو دادمتس

 دل رب یئحو دو و. ود ی

 اف
 یا 1

 نیت اما ر دم و ربع هیانک و كيم
 ر] شزرانک د و زب ام|تس

 رنک كلاهدننک توپبمو یلاعیزا
 دهد لیکش

 نانمانمام هک كر زب هشيب رذهنبآ
 ی یراویول راک رد ار

 اعتی ارد+ میدیدوا زا یشزرایب و »

 یکیناوعباردوخماقم رکید رابکی
 دگر زباساسا هکلب « نی رتک رزب زا
 نبرد 1
 معتسم هزورما یامنیس روتک آ
 وواسیم

 ( هسنا رف)یتخب دب ماگنهرد

 یک دن ز كب وسوصخ ردالاب رد

 بررک رگتفگ كورتسآ ردناکلاارثا

 دادتسازارپ تسایناوج كو ر
 هه یارب فلتغم یاههدیا زاربو

 لبادقافیو لاحنیعرداما - ملیف
 سا یفاک یداتساو هب رجت و یسخش

 تکش راچد ار یو رما نیمهو

 دزاسم

 لادرگ راک ارال نان وادولک

 برد تسرد «یتخب دب ماگنهرد

 زا یسکب یو -, درادرارق فلاخم
 یاس نانو رک

 ثامعشسوابن دجاو وا
 ارج ر رم كب ۳

 هاب اراددپ اب راکب
 اهر را بنت

 د «لاحنیغرد ام

 انار آ مور راجت
 ؟کرثه ثحب لباقتاکت دقاف

 لاساو ِ ». دوشیم

 ماگنهرد»

 مپ ی و ید عفادم لیک و
 تا 0

 کدوم ؛ قشع راچد هک
 اه ن بی دوشیم هلاس
 ارث هی اخرد دن زیماپ

 طا ۱۸۲هدامع



 رد ین
 و فلتخم روصب

 ز هدش رارکت فلتخم یاه مرا رد وب یبوخ تا ز
 ودزاد تاعوكلب | . هناقسانم ناد رک راک یبوخ رایسب هژوس دئاونبم زونه

 سن اکسنیل و وجه رث|كب هک تسا هتخاس ارهءایس لوا طرشاما , دشاب ملیفكب یارب

 لررد نیل وا ی وتت تسث شی هناقمحا ین اد رک راک طسوتهژوسنی هک تا7

 هد رک كردا راهژات وس رپ نب |فلطارعر یرتسکناک وی نزناتسادملیف تاسابحزافقاو هک وشهدادشرورب
 یچاشامت هب سیسو هتخانش اراآ

 نبا هیهت ردا رالنات وادولک دنک یفرس
 - تساهدوب تیفیک نیا دان ما

 و یکشخ ایندکیاب وا ینادرگ را
 توافت مدعاین دکیاب, تاساسحا مع
 تسامآوت مزیت ورازادپ دشباتنجار
 7 هنکن نبا

 رس دیب یونارت نادرا رک ر
 دبی

 كي زا صوصعب رس

 ملیفنب اب یوو دوشی ءافپا ودر ُ د سعاقبا تب وب رب طس وت نا وچك رثخد شل
 ارالنات وادرلک یتخ هک نکا

۱ 

۷ 

۳ 
 سب رتک یروز) [ ۳ لر یوزا دلاور يا 6
 رراسب ملا

 (اکیرمآ)هایس ۰
 رک
 ناوجناد رک راک ی

 نباژ لوع>م « اماب ارا هناسفا »>

۰ 
 اسعا هدش ی

 ستناکسنیل وا .

 یمنصتدصرردص هبنج وب رانس تداوح
 ینادرگ راک و دباییم هرخسمو ۳

 لاذتبا هلحرم ات زین تیرنیت رام

 یوفد هفنطف و هک ست سنی رخ
 هدم] تسدب تداعس ریثان
 زا شیب دهد رارفملیف ن شب دهد رارقملیف
 كحطمدشاب مد سو وب

 مدب و رگ ۳

 هقفاتم را سی راب نیلوا
 یاهامتیس رو« یا هق> یلیخ 4؟ فیح

 هاش تالجم زا یکی رد هک دوب نا رب
 یمارو رتهزا نرولایفوسهک مدرک
 لاس دنچ فرظردو درا دلماک رهن



4 

 بوصم لاجراثآ سو ینتنپ بععوما شا
 ابملیف .نيا هسیبت مخريلط + وعسپ

 یهاک
 ۰ رفت زرطو هبحوریواح و ینیاو رس ی

 : شرسب ابلزویتنفژا یخرب رد روتک ن درمتاداع و قالخاو ی هم
 تسامقومنی ارد ودلب ًابمرر شی امت 4 یاد

 یئاب ورانی دقننمنای اقآ دن | وتیمت هک
 دننکیمیف رعم شزرا یبار ابنآ ووخ تالاقمرو یو اد ران آلیق نیا

 لیبقنیا زاه«امایاران هناسفاد
 تاصخشهدج|و و ءدشن هتخاسیئاب ورا یچاشامت یاربو سا زا جراخب رودص یارپ ملیف نيا.تساپملیق

 تقیقح كي یانبمرب نآ هدننازرل و میظعت - تسا یلم دهرودص
 یاهدکهررد ؛تساراوتسا ۳۹
 هقوذآ امایاران یاپهوک ردمقاو
 درادن دوج ومدم همهیا رب یفاک

 رانکب لاهرفز تب ی
 یتسارم یطرد هدکتهد رب دارفا
 . دنلک ترتار هناشاک و هناخدیاب
 خیو فرپ نایمردو دنورپ هلق هب
 دشت اون ناناوچ ات. دنامب یقاب ناناوجیارب یفاک هتوذآات ۳

 ملیف رد لماک ید كرزبمننیلچ دنهدمادا یکدنرچ

 هک یودنارف هلاسراهچ و تسیل ناو راک « لامیل ول
 تسدا ملیف تیم و

 یا نا نرخ رگید رابکی . ثسا مارد نیدشچو هدش هدادشرورپ
 نآ رد یئاسنا هدافتس)ر داهینب هه ملک ی

 آ
 ِ / نیا پوکس امنیس هدرپو كنرزا

۳ 
 پوکساصتیس و یگنر ملیف زین | نیسحف هتقیقح یا هلح رم

 1 ف
 حب ۱

 هزیاچهدن رب ؛یباژ لومح» « یتسو هکشرد هدننار»

 ۱ « الطریش» كررپ

 تسا «هیسر
 (هسنا رف)قاشع

 و هکر مین نا ناد رک راک
 و رد هس

 ریل وا ی ؛ | یو هتشذک 9
 یررارآ رب

1 
 رک چرت «رمروساسد را وّتیم»

 اراا 4

 روم

 زا یکی روب
۲ 

 هلاک,هنوج ینادائسا یاهمایل زا یرایسب رب هدنراکن ؟طیر دم بوسعم لاسی راک را ی
 ورزی رنامرل+ هنوچ یئاد ۱
 تشاو جیجرت وزو

 سا هتخاسار مقانع» یو,یکلاس راسهچ وتسب نسرد,لاسما 2
 ۲ ]دل وواح 4 كرمرودناسآ چک رانا سدراد توافت وا لوارتااب یلکب لبتسا و كيس رظن هطعقن زا هک

 ۹ 9 /]ز]و كیریل ۳ ناع» ردقن امهب + تساندخ

 رهوذ ین ز ناتساد ملیف نیا
 ,راوناخ ورهوش مهدعب زورو دزاب ینشعدرا حبعبات بشکی یناب رپم ربداسناوجابیو ماجنارسو دن تشبتوخ ار وا دشناوتیمن كيچيه شقساف هنو رهوش هن هک تساراد
 :دنکیمكرتیو رطاخب ار

 یلبنهیمت *؟ دوشم هظحالم
 ۱ با و امت قوا کو کرک فالخ رب[ هچ  تسیا هاهاشرایسب راک ناتسادنینچ كب زا

 «اللرتسدزا» )۳)اررادرهوکنز 1الزیف نانسادب یقالخا ینخ
 ال ژرف و رهوش نام ادب زاب 0زاطترپ
 شرع رث هناعاجش راک - دنا ریبن

 یاب ونک اهیمابل اب | ی ررطنابهدوب زبن وهب ملیفنبا ندرک

 ۴ وتعاس اب سه خد )۳ توجنپب و + بصعتم رایسب

 گو رب نااس لغاد یلالاتبا
 ۳ مدعزا يشا: اماهتنارو 7
 "درو آدوچوپ یچنگمر اب طیعم

 ۲ اتم اون اهدای رف نیما

 1 ی ه اقشام وایزررم ی رد نادملیف نیا راد ده زایی



 وارب هک راگناء لاس و نس نیا

 تسا هتفاب تسد لماکتو را

 *(ایلاتیا)هزدایم
 رایتسد البق یزروکسچنارن

 یتن وکسی و ونیک ول سوصحب وینوینوتآ

 مهزرابم» .تساهدوب یت اورگ راکرد
 شزرا اب تسوا ملیف نبلوا ؟
 ناونعب اردرم نبا درادهک یگرزب

 یامنبس یاهدیمانب رتک رزب زایپ

 كرم زا یریگ و لج یارب ایلانبا

 , دنکیمیف رعم«مزیلالررش»

 نان اوج ایاهدعناتساد_ملیف
 كدن ]هک تساهشیپ رجات و هدنشورف
 +« تسا رث و یع و نداد لب هاب لدنا

 7 و تاچیزپس و هوم شوزل دک
 یناوجدن ریکیم ارلپ اند

 و لوپ . دوش قاب ۵
 رظاشب زاب و دنریم ممب ٩
 وراو حایتحا یرتشب نامت راپ آدیرخو هبوبح جا

 هجیتنرد
 لقتسم رو
 ههان دند

 مریم دیه اب تسد

 تسارثزا جراغ»د
 ۳ ی نیا تیچب اصخش ارم

 « یبلط زرابمو عونکبد ۵ را

 هرداح هدن رب : ایل اطبا لوصحم «هز رابم»

 .تسا هوررک ین یناوارف

 ناسنا ملیق یاهتمسق زا یرایسب رد

 < یفیقی رز و« هنه رب رهشویاه ملیف

 ,وروآبم رطاخب ارنساد لوژ رثا
 اجنیا اب
 كبسو لیتسا كي رد یزروکسچن | رف
 دن رادن رارق

 یزروکسچنا رف ینادرک راک رد
 وأتسا اب وا یراکمه تیمها و ریثات

 -وروخیم مشچب یتن وکسب و وئیک ول كرزب
 وقرمع یلابیزهب شداتسا لثممهوا

 هقالع كيتامارد یاج.زادرپ حرط
 ندا دزا وادنن امه.دهدیمناشن نا وا رف
 -ح رط هب كيت اما رو ولم ظپلغ اه هبنج

 نیاودنکیم یرادووخ شملیف یاه

 رد آ تم ررص و صحب اهمیت

 لدباساساوی راثس هکیلاچ , شملیف

 رتراکشآ , ودرکیم ماردولم
 تسآ

 هثیب رنه وئیفابکسا اناسور

 رو «نامسآ راتکهكيو لمهم ملیف
 ووخشزراراب نیل وا یارب ملیف نیا
 تببات سیرتکآ كسی ناونعب اد
 .:تیم

 ا رثا و روب زم یاهملیف .ل

909۱01( 

 ۶ ل مليفاءل اتیل وا سیل د
 هایم رواح رد

 یدلان و ءات

 ابف ایلاتیئوا سیئر

 و ژفا یدلان وب یاقا سیس
 یاهلاس یطایلاتی ایامنیس,-

 ناباش یاهتفرثیب و تابقرت ریب
 تساهد رک یهجوت

 روشک مدرم هک تسنیا تلع
 زا رتشپ یلیخ . ناپچ فلتخم یاه

 مارد یاهملیف هبب تی « هتشذگ

 هقالع یئابلاتیا یدک و یتیلائر

 تسامه تهجنیمهب . دنهدیم ناشت
 ان ۱۲۰ زا شیب لاسرد نالاهک

 هیهت اه ویروتسا رد ملیفق ۰

 ۱۹ ۷-۵ یاهلاسیط دوجیف

 ملیف ۲۰۳۲ برق اپیایلاتیا ۱
 ,دناءورک رداص جراغب

 ۱۹۰یاهلاسرو هکیلاحرد ۱

 ۱۲ یلا ۱۰ زا شیب ۱۹۵۳ ات
 لاسرا ناهچ یاهرازابب رتشب ملیف |

 دشیم

 دنکیم تا عوضوم نیمه

 ابلاتیایامنیس تمنص هزورما هک

 ءداتفا تفرشیپ و ,یقرت هارهاثب

 یاپلاس یط + ظن ٍِ

 یاقآ دراد دوج و امنب .دنچ

 تص یورو زور رض المخ

 هک تفا
 سرا وعاپملیف زاتل ودهتبلا

 شزرا هک یتاهملیف یاری
 ذخ| یضرا رعاپنت هن دن رادیب

 یمیمس تل ود هکلب ددرفیم

 [ نیا ناکد
 اب هن

 زاسدابز قبوشت

۳ 
 اررا۶ 1 ن

 و , ءدنیآ یاه هتقن هاب رد

 هتخاسایلاتیارو یدوزب هک یناهملیف
 وو زف |یدلان وب یاقآ ,دشدهاوخ

 یاه زاسلیف لاسصا یارب -

 ردیمجم و تكرزب یاهملیف یمایلاتیا
 ران آ نیا نیب زا . دن رادهیهت تسد

 < هتولاو تیلوژ »۰ یتسیاب

 مناخو ,«ارتاپ ولک و ,« وجماقتا»
 ار «تسانی ریش یک دنز» و «ایحبب
 -ملیف هکتیا زا یدل ان و, یاق آ .د ریما

 تیقفوماب ناریارد یمایئاتیا یاه
 یتق وش وخ رایطا , دنوشیم وربور

 اهوصت و وامنیسهک دادنانیسطاو ؛درک
 ومزات یاهملیف هدهاشماب هدنبآ رد

 تمنصاب رتشیب و رتهب یفابلاتیامیدب
 دتهاوخ !دیب یئانشآ ایلاتبایامنیس

۹ 

 ۱۸یراش



 هک دهدیم

 كرتاروآ شرسمه هک

 ملیف نییرودب تشب ار

 شرس هکییل احررا میئیب یمهداتسیا شرسبد اب اقمردو یرادرب

 دنچ ,دزرلیم هیرک و ضفب جنشتاب شیاههناشو هدشمخ نیئاب

 کیم
 یمرب ریوصتزا یوریو دعب هظحل
 یکدتآ

 شز نیرود تس و دنا

 لاو
 تاکرح مینبیم هک تساجنبا دی ایم

 وناویل كيرد بورشمدنچ بیک رت

 عقاو ردهناش زیگناج َ اش زیکناج

 لوفشم هک دو یوتسو تاکر ح

 دشاب یم یلبتک اک هی

 «نیلپاچ» رث| نیرت هتخب و نیرتلیوط نامزنیاات هک «هر یورو

 یاهملیفرد البق یو هک یتارتا و تاکت ؛ميهافءهیلک روشیم_ بوسحم

 ۰ دنوشیمرهاظ ووخلکش نیانتلماک رد دوب هدروآ شیوخ

 زا لقب رد یدازون كدوک اب هک مینیب یماری :ز ملیت عورشرد

 دوخیا رب هکیلاحرودوشیم حراخ تسرب رسیب و ریقف نآتز هاکشیاز

 ارشیوخكدوک ات تسا ریزکان حوضوب و دسانشیمت یهانپ و اجلم چیه

 ۰ دراذگب هاررس (تساهدوب یهانک هداز دی اش هک )

 تلاح و مضوهک دوشیمرهاظ ءدربیور یاهتشوت اجنیارد

 دزایم نشور یبوخبار ناوجردام

 تسا « یددام» واهانگ اهنت

 هدوخ یکشیمه عفو ورس نامهاب درکلو كررمنیش

 تساهدرک درط اروا هک ی عامتجا هب یئانتعایب و ینابررپم بدا ,راقو

 تفاایظ و تکازناب ار دوخ تشکنایم شکتسو ادب :دوشیم رحاظ

 نیدراس هبمجكي هک )ار شراکیس یطوق ؛ هدروآ نو ریبتسد زامامت

 ها تکمو قمدت یتدم زاسپ تقونآ ,دزاسیم جراخ بج زا(تسا

 دب وکیم هبعج تشپ هب | ]هر اب دنچ هکن ] زادعب هديشک نوری نآ زا یراکبس

 ۰ دراذگیمیا هشوک, تقوو تک ازن نامهای

 دوخ هنازور یاهیدرکل وریسردو لامعا نیمه نض«یلراچ»

 یوهک تساجنیارد «دب اب یماریهاررس كدوک یتولخ هخوک ردنابک ان

 ردحالصای درب دوخاب ودرادرب ارد وک اب دوشیم و رب و ریضم اع هلئسماب

 دوخ و دزادن ایبتسا یلارحنامه هک یهاچرد یکشاری ارو) هکت یا

 ؛دنک هدوسآ ار

 كدوک یرادهگن هب ممصمدراد هک یتبحمرپ بلقاب ءرخالاب

 نیارد

 ۰ دوشیم
 یرسپ هک كدرک: درذکیم یرجام نيا زا لاس

 رابع مامت یوسلوچوک «یلراچد كب دوخ یارب 2 هدرپ 5

 .تسا هتشک لامعا تاکرح نام

 درط همماج زا هکدنتته دودرم و كولغم درفود اهتآكنیا

 نهذ رد یدیلپو یهابت ءرقق زا ینایند نایم نتسیز نیعردو دقا:

 ناشلد, دنتکیم یکدنز یبوخ و یئاب

 دیه شهر دل زن یدایز

 (۱۹۲۱) « كرمپ »

 1: راج تب تسخ بت
 ۶ ((ش راث |

 تحسسس

 ۱۲۳ نیر رگید ژود كيیارب ؛تایح همادایارب لاوحا نیا

 اسلاد : ؟دن ز لامعا نایرج.دننکیم روج كلک

 انآ؛رهزود ی 2 جا تل اب تا لا
 ۳ 4 ك # , تتسیث تاج 1 ش تاکت _ت

 ناسا ار سدوخ رس تعا رس بو تا
 و روزین < یلراج»و دنکسیم مرک شاهناریقف وكچ وک یا

 ودن زی ریم هشقن

 ر اب
 تن

 هر لاحح ست

 از هن |ردنچ ندردآ
 س دنک یم اب نشجو-دهدیمیبت رت یتفایضدوخ یا رب ریش

 نانچ رانی مهیل راچ:دنک یم + نش را رو ما

 مها رفابكرسپ دهدیم هماداتحا رتساو یرورب نت

 ۳ لر قل ریل ؛تسا هدیمل باوخ تخت رب لایخیب
 مهیلراج , دنکیم توعد یماتشان فرمصهب ار«یلراج»و دنیچیم ار

 هدوسآ و

 مررادپمرب ۱دشیاوهتخر هتفر رد مهزاو هدنژ یوتپ هتساخرب اجزا
 بیت رت نیت هکنیازاسپ و دنکیم لخاد وتپ خاروس كيزا !ردوخرس
 77 مسارم رد هک یناطلس نوچمهداد بیت رت دوخ یاربدئلب ینادر

 7 فرطب نیتمو رقوم یاهماک اب وورب شیوخ تعنت یوسب یرازک

 5 ددرکیم راپسهر هنادبص

 نسقیواست هب زیچ همهتغبدب وهدنامردود نیایکدتز رد

 ميزاودن آهک تسب تمیق نازراهاگب اوخكي ردیرتسب هلمجنم. دوشیم

 .دن |هدرو] هانب اجن ابدرکل و ناک دوک ج نیرومام

 ترا رد«یلراچ»یاب یتقو هکتسا هنحم نیا رد

 .وژرلیم تروصنامهب انیع زین كرسب یاب دروخیم ناکت باوغ رد یبصع

 -تسافیرشو زیچان ناسناودیحور دنوبپ یارب ینشور لبمس نیا

 كبدشابروآهدنخو كقلدهچن [ زا شی «یلراچ» هتفرمپیور ملبفمامت رد

 یو عضاوتموان اوت رایب و زربم ینادرگ راک لاح نیعردویدج روتک

 رد !ر«ناک وک یکج»شیوخ ملیف لاسورخ هشیپ رله مان هک تسا ریکع

 : «نیلباچو تسا هداد یاج شیوخ مات فیدر ردوزارط مه تاتالعا

 ۰ دادهلارا ودومن ذخ|یبلاج رایسب یزابدننام یب و دمتسم كدوک نیا زا

 تک رشاب «نیلپاجدتشذگ «كرسیو هیهت زا هک لاسود زاسپ

 «(ییرابنزدشوخ كيتامارد رثا نیتسخت رد «سنایو بان دادنداد

 . عراکهو یبیدق یزابه نيازا اردوخ ینادردقو مارتحا بتارم

 2 ۱ ۱ . تشاد زاربا

 , تسادیدمیتدم میسیراب نز» ملیفهک تقیقحنیا

 تسا هدوب نادنمق العسرتسوزارورنانچ مه تدمنیارد
 مهار رس رب

 همیفاکشامنیسلصا و هدروخن تسوخب رات ردهعل اطم هب دنمقالع و ناوج

 , تسین فوةوشتیاهن ودحرباریسک هک دوشیم

 تسیتیزیچ ًأرهاظ « هدرشفروطب  ملیفنیاناتساد
 :ادیپ ؛ناوج ینزودرم لب یعیبط و هداسهن اقشاعیارجام

 . وا نیرت لفاکو نیر هتخپ از

 .دشن |دیم و| ملسمراکهاش و نیلپ اچ

 درکلو «یلراچ» ملیف نیا رد
 هتشادرب هاررسزا اد یکدوک

 بیل رن نیدب و دنک یملوبقیدن زرفب

 یک داوآ «رقف ردار رگب و رفن كي

 . حود یابن دو یلایخ یب ؛یلدشوخ



 ره هناگ ادج یک د ۲
 الا

 و وحدنن یدنمررثه

 هگت سا هدنمهف و

 لماک و قیمعفوف و تپج « ۱ شل دود

 ور یگودزاو منج طباورب تغیقح ۱

 نگو هک وج وب دوویلادرد ۱۹۲۵۱۹۲ ۳یاهلاس

 زا دنت رابعمایف

 سوبب هرابودارم ۰ عونممتشهب «نژاس « یسورع لدحم
 ۰6 سیراپ مهنياهرخالاب» و ریمردنب و ۱

 ی مل اخنزب دا

 یامنیسرد هک یئاهیئاکیرما ریغونابجراخزا كي چیه نیفع+
 > لئمدن |

 تایصوصخرب «چیبول تسن را وتن دن اهد رکبم داک اکیرم

 نانچار ,نیلپاچ كبسميموتناپوا نوچاب ودنب ایطلست اکب رما تلمین

 دن ریک راکب 9

 دن رادیرایسب تا رتشاهوج و شی وخ ران ] رد «نیلیاچ و«چی ولو

 ردالپ اقیدرف ره یارب ناشی!یاهراک هدهاش مای اهنتهن رمانیاو

 ر نیلباچ «یلیوتف» هلجم ۱٩۲۲ ربماسو هرامشرد«جسولو درخ

 ووا دن ویاتحارص هلیسوتیدب و هدناوخ یئاکیرما دنمرنه نیرذکرزب

 | هوجو تسا هدرک دیئات از شیخ یلو تسا عونتموودعتم دن ویپ

 همخشماک رتشم جیب ول ونیلب اچران آ ردهک اهنآ نیرتمهمو نیرتهتسجرب

 تسارب زرا رقب دوشیم بوسحمناشراک

 رد رسبتو باتش -لاکشاو ءایشازالبلوس هدافتس) هب هقالع

 -عامتجازا داقتنارد كاندردو روم یشیندوجو - رتاوتم مباقوناب

 لئاسهراب ردیتسیلائرو زیمآ وجه , هنازابسوه . غلاب یرظت و هدیقع

 یاربماب وریهشناک راتسهب ءاکتا مدع همهزا رتالابهرخالابو ... یسنج

 ناگشیپ رثهندرک هرادارد ریظن یب و سجع یتردق و ملیف ندرک بوبحم

 ناشباهشقن یارجارد ناشیاتردق نیرخآ خار

 هب «یسورعلفحم» ینعب دوویلاهرد جیبول ملیف نیتسخن هچرک
 راثآ رد هک تایوچهو زنط حورو قمع نآدقاف نیدقتنمبلغا هابقع

 شقن یلراچ ملیف نیارد - (۱۹۱) خب یود هرسر»

 نمشد نامه هک قلخدی یرتشم

 ژا ِك 2 ۳ دشاب (لبیماک كي را )

 رب هک تهآدات
 ۳ یر # 34

 هركی مشخ در

 ۱ -(۱۹۰۲۱) یسیداپ نذ «

 بوم یعامتجا داقتنا كي هک دوب نیلپاچ

 دن رو, دق یزاپمه - سنابورپ اندا دآ و - نیلپاچ یمی

 و رایب شزراو رابتعاءوجو ملیفنیمهرد كلذعم راد دوجو نیلپاچ

 فلود] » یوقو ناشخرد یزاب هب دیاب هوجو نیازا - دوب عونتم

 یدرمشقن < یسیرابنز» ملیفرد زین لبق لاسهک درک هراشا « وجنم

 نیدقتنمووب هدادهلارا یبلاجرایسب یزاببلط تذلو شابع , دنمئو
 موجنم» یزاب اقفتم,دننف رک < یسو رعلفحمو ملیف هب هک یماههد رخ همهاب

 رد زین «تسوربیرم»یزاب . دندرک نیست و هدیدنسب ملیف نیارد ار

 یاهملیف زا البق هک نز نیازاچیب ول« دومن یمرظن بلجرایب قوف ملیف
 كي درکبم یرکه وشع رکانش نابورپمزا یکی شقنرد « تنسكم و

 «امتاند دروآ دوجوب هدیزروو لباقنیدمک

 ودورحالسا رس یاوجیم ۱۳۳ سگ سواد

 ۱۳۰۵4 هراش
 هرزامشمت اگ ۰ پمزادعا

 نوه کد موامخ اب هسا

 رو یا دوشک ترازو دو

 ..تلعویطم هژادآ

 امشب هر اف هلیس ز اینا بام ناییل اکزیریاپ اقا

 ۱ ت

 ۳ «د ریموت تم داور باتزور

 .ييدرب هب انثچم هرادس هلیم راعتلا هرابرف 4

 متد هامدل هرم یوح تاعوبنس یترتأت همیال دارن یطرب یچ

 منا قنات ا سد دنا هنازور اب یک زا ما هتاتزور رافعتا

 تروصب امنوس هراخس هلیسر ادنن زا روغت ترازو فرطرا ملل هزاما
۰ 

 هی امن نراد دوخ دیسوپ



 یو راتس الا میک ۳

 دو زا یسکیت یلالط
 راختف ها ر»«ملیف شبامن زا

 هسنارف رد سالگادرک رک تک رشاب

 *تسا هدمآ لعاب یریگ و

 ل ۱ دنهدیم حیحرت ار تا یاهمشهک ملیفنیاناتساد داد وس رک تیلوج ۰

 «دشاییم لوا للمل |یب كنج یسایم م> درد" یونارفروپشم ناوخ

 تروص یتالمح هسنارسق شت را هب -یمماننیمهب ی وآ اس

 ۰ تسا هتف رگ ود یاهتیلایسناتسب رک ازادت وح

 رهوشو نز ملیف
 یدل اولالت وتن 7

 لاسنی رتپب راس ٍ

 روراب تیژیرب زا یتقد #۴
 لگو دلارنژ هراب رد ار شاهدیقع

 : رادخساپ, دن درک لاوئس
 : دنتسه نیبدود یولج هسنارف 2

 نا رفاتاکا نام 6 تلافتم] یب نان ز رهشار دووبل اه

 لارلژ ۰ تسا ملسمهچنا - 2 دنودام مانرهوش
 - نیاروهشمناک راتسلغا ریز ردشاب یمرتکرزب نمزالکود - یتدریجومیسامو لونرآ زا اروهشمناک راتسبلغا| رب

 اشپ رثه لوکین تیژیرب تک رشاب «زیگناسوه ندبنیا» .. ناوتیم هک ننک یمیگ دن زدرچمرهش

 !درباکجار یموشسابل

 شروخ بیجن و تفایرد وب دوتسا

 دزپ ریم

 نیا هک ناگاس زاوسنارف ۵

 نامرنیمراهچ نعشون مرگ رساهرزور

 فاراب تاقوا بلغا ۰ دشایم دو

 تسا یلاملیس نیدقعنم زاهک هنولاو

 1 دزادرییم تررشمب

 نآ» یومنارف ملیف 4
 هن ودرسیدومتک رش اب «بش

 یادصورس هژنومد نلیمو
 یاهدعوهتخادن اهاد یدابرز

 زا رتهن اخادمگ اد ملیف نیا

 یتات ودداب تی زیرب یاهملیف
 ]ا« یزرگن رو

 7 ۱ ۱ دن اهدرک یلوشسابل نلاس اب هزافم نیا بحاص دیئامرفیم ,دهاذم الاب سکتعرد هکیروط,

 ۹( ۳ سب یو هتالع فیصوت رد ردتنیمه . دشاب یم امنیس مویدمو رنه یعقاو نارادتسود ملیف نیرسخآ هرخالاب ۵
[ 

 سا هو

 انخاس نیرم ناشباكرابم ماناب اردوخ یلوش سابل هروباکحار یاتآدنهیامیسكرزب دنم رنه مان «یپمایچویا» فورمم نادرگ راآ
 ژاربا به

 ۱ اذادوهشپپو هک ریاس مراودیماو هتسناد دیجمت و نیسح7 لباق ارءزاف« بحاص هناتسود امتیس مادقا رشأب < دزعیرپداب د ما :اردنار و هم تک رشاب ۲ اب تب
 ادنب : ۲ ۳ ۱  «هزن رمدنلپمدو هرلک روپتروک >
 ؛وجب یسان :روپاکجار یزرگن رو یلوخسأبل تعاص هقیلس نسح نینچ مهر دادعتساو قرذ دش شیب نامآ

 _ ۱۸۲هدامش سس تست تحت سس سس سس ۱۷4تن ۳



۱ 

۱ 
[ 
۱ 
) 
) 

۱ 
۱ 
) 
۱ 7 ۳ 
 دهیم

 : ٍيتخ

 7 ؛شزا و آ تاحفصردجم

 زا وتیمت روت زا لاع رهرذایوک

 هاگتسدکل بصآ هی 1

 رالقتنا یسلاسرد نوب زب ولت

 نارسهآ یاهامنیس زایکی
 یاهربخنب رث هرخسنآ وئعب

 . تسا هدش یقلت ریخاهام

 یاههمانرب هکنيارتهرخسم

 دازاب نود زبولت فرخرم

 هدرا داس؟ مه اد امنیسدوخ

 اب ورامزاعا رتک و ملوبد نتف رک یارب

 الف ودشدنهاوخ  نیاراگن ربخهب فورعم نا | هلجم
 هک دناهتشاد راهظ

 ۱و هحنص ّ

 دا ه] هلفم دور
 1 یت#



 « درک یع

 میجررو مدرک هلاجم |رنقک

 دواوو مدز یخرچ سیو متشاشت 7
۳ ۲۲۲ 

 ستنح.مدنا وخسعا ر نآ رصتخمنومحه هکیلأح دو

 رعخد زیگنامغ ودولآ درد هقاق و ادص هکد یسد مرظنب
 .. منت یع و مونُم یم نایعن !دهراچت

 ک یاصمد رک ی م یسو رب
 چي

 ادا

 ۱۸ را



 و و ون اهیاه راسمثص راس طنز

 تا سههژوخ شیوه

 ورم ء ی و یسمتلاحرو

 دخیل ور یافت ویتامزا یلس
 دم ژورو دهن

 ناونس او رتخوو رم یا < همهتب
 شا هتاضب هامهس یارب یتمدعتب

 وواسهب وسا و ووحبلطات هرآتسرم
5 7 

 دب وطبم وب( هو وزآ و ) یناح وزیرمب

 سس شا هن اب | کت رخت وت ین 4

 .دهدیمدتس رهب پا و وا لو نور سر ز
 دنها و یر دم

 سو هتنام و و ی

 اهن ۲ ءواوناخو

 یا اسکی نیا ورم
 یتحاریأ رب هکر تخو . .تسا یر و
 .دنکیمتسا ,نکسم هک | ویراک رهزرم
 دیامنیم باتجاواب یتیوزتژاروتاا

 رگ رتخو هک« یونی چو کسب
 دنکیم یتامنهار روئا <
 را یاءواسا 0 ۱

 هک یاج ء ملنرخآ یاهسنع

 و رسیص یر و دن و کیم رب ههبج وا و7
 - نامییهالداک, مدع_ تشک رسم
 .تساوشب و ورک یه روآ رنو

 یمن یم 4 ,لمء حازر» ینادرک

 یاشامت سو صعب اه ز,تس 7
 یاه هحص, و رب دنهاوشتشل ملی
 دیار هک و وطت آدنچ ره مه

 روخز ۳ .و اذیمم دشت هیچ ی

 لسا ز ار ملیفما کد سام
 ولبات نو هو

| 

 دهد

 مصب نوح رو سس و ۳ تو

 یون" رم یهو رعنا ور هچع

 یمرطع تفج نضبیو زیچر هزا شی
ِ 
 و وووهتس رق

 0 یاهرتک

 مو
 زا وو ته رخ ره
 زا 6 سا بیم

 یک ضل ترک تهوع یرجام
ِ ِِ 

 ور هوتعء واتس < ودر تب رب رب
 اش 9
 رصنص ته وتک |« هباوب لراشو ی رگ و

 سموم واست وب سره ورد یا سوم ۳ وب ه تاک
۳ ۳ 1 

 نیرو 42  .وورف یم یسجوم ههبورع

 یداب زر تبقف ومو شو رفأب < یس راب

 ووشو رب ور ملأع رو

 ناژو نامعب و تنآ یوبوانس

 لرواهتشون یورزا یابمآ لرو

 یاران وروآ وب لشیم و لک وناصا . ی

 .تسا یتاوارق تبها و شزرا
 نیا ینادرک زاکن ورآ وب لشیمووخ
 دسو را باسن آ ربا و یوستآ رف لوصحم

 امت ۷ شروواک هک ت سام کی مس وا

 بآ را صقت ی و لساکه ووب نکس هک

 ء هیآ رو
 هی مه راک ی تک ی یمن و

 ء تساهو رک ی نا وا رفكدکم لبف یمارو

 هسنا رف ووشنچ ره ملیت ناتکب زاب ریاس

 رباس ردیلو دن راد اس یت رهش
 بصن زا هب یتبف و سمنان نایک امم
 یرته را دنن ربع بیت مت هب اهنیا
 هکر ابزلتو هک ولرم آ ,لادبو

 رم میانی رد

 ما رنس بل مک
 ترک ترک ..یرک ابا حس ۳

 دوش اامسوو (موعت ام

 : در گیع رهن احد ید داهیدن |

 ( ین
2 

 معنی وه ورم

 یر اهیعن ] یضمآ شوخء + ء
 زا هک رک شات اهن ویلیم
 شسوخبف و سارق شقن ر ور وتسا سست ول
 بس رس ,شقن وی وز یکم و بل
 و و۹۳۷ یابلاس

 هم وووب هرز رب یک رعآ و

 و وس یصع

 ی شا

 تل
 ۳ و ِ
 تعق را یوتت

 یستیت .لاخ مزبور
 5 رک

۳ 
 ینوءرهب شقت یاقیا رد ین ور

 اهملنیرسیبارو نووتسا اقباس <

 رطنب وا هقای هک یووج و اب ء .تس

 لکتم و دنا یم اوج ینبخ زر وه

 یصع رز لو «میعا- رهبار واتسا
 را صورت و تش مقیاس کس زا
 واسیم هفرط

 رس 75. ی ورم
 ۳ ومابهصع ۲افشعع ۸ امبع

 د دات ی سم اهنت ناتاک و ت

 نر سس و

 رکن زر اس
۳ > 
 ۰ رنو رس و رم ۳

 هتشوتصال زف راچار اءزوس 4

 .تفکسافضن ها روس و فر نو رب

 و وهتمو ز وسج یو جآ ربیع

 و نوا رعتتاخ یا رس
ِ 

 وا یص

 نیادتسو هضا

 زر نصف نب نو رب وح یراعا
 یسعو#

 هرورنک ی ناو رک کسب اب و هیچ
 .یژرفب زا رس واضح تاک زجب .تسس

 مسهع یابدغ رباسف و رسعهمن ن

 ار رگ ۳۳و و زا 0 و یمن ورتسا 1

 دح یا نکا

 ۰ يسب و رس یر و

 لک - هجورلع

 هر تتس و تب روز اب هتکت
 زا ریمشیف یا رک لا یر و ریش

 سهتصص هک تساززالاب یبسول روپتس

 هب یادت یه وفات نوچمع | راع
 ۱ .منادنیم نفر کتاب

 زن مگ وساس مسی خ نرخ

 ۳ ۷<هانسرا .ستقجت

 کر ب ماسک تور

 سگ ۰ ست یه



۰ 
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 روت رآ ؛زا وی رانس -رجنیم رببوئا :هدننک هیهت و نا درگ راک
 كب رواژرژ:زاكب زوم سنا اسزاوسلارف :نامرزا سابدقا رتل رال

 یگن رو پوکسامنیس لوصحم - لایل رب جروج : یرادریعلیف ریدم
 ۱۹۵۷ ایبملک یناپمک

 -(دن ومی د)نوین دی وب د-(نآ )راک ادوب د:ناگشیپ رنه
 ندوهیرنج -(اسلا) هژن ومدنلیمس( لیمس) كل رییس نیج
 وک رگ تیل وج-یدایچرتلاوت

 ردنامرهس راشتنااب هزورما هک یناوجرتخد ناگاسزاوسنارف

 ووخ نامر نیلوا راشتتازا لبقات ,تسا هتفرگ رارقملاعریهاخم هرمز

 و تسورودیاهای وراب طقف رکیدرتخد ابن ویلیم دننام ,«مغرب مالسو

 یتح ار یاهرظتنم ربغ تیب وبحمو ترهشنینچ و دوب مرگ رس دوخ دیعب

 دنک روصت تستاوت یمن زین لایخملاعرد

 ,یحطساروارانآ بدا نف نی دقتنمزا یهو رک هک تسا تلعنیمهب
 دن |هدرک یقلت یرازاب و شزرا یب

 زا جراخ یایندب رتخد نیا رکفدودح هک دندقتعم هدع نیا

 « دراذنیهار رشب یناوهشوتسپ تایتمت

 هدوب تاساسحاو رکفت دقافیتادوجوم وا نامر یاهنامربت

 -یممدقم یکدن زرد زیچ همهرب اردوخ هناعبسو یناوبحیوخ ءاضرا و

 تاساسحاوراکفازاناک اسزاو-نارف كچوک یایندرد یترابمب ودن رامش

 .ددرگ یمن دوهشمیرث| مه هظحل كي یارب یتح ,رشب شزرارپ و هیلاع

 .تسا تذل و یداش ,بیرف یابند ناک اسزاوسن |رفیاید

 یصضشم وهتسچرب ه ومن ناکاس زاوسنارفهک نیا تسه هچنآ

 .دشابیم دوخلسن ناناوجراکفا و یکدنز زا
 تل ,یگدنز یاهیتخس و دویقزا زی رک ,یدیقیب تلاحنیا

 ناوجلسندوجو هبتآ رد دیاب تساک و مک یباریو نانامرپق ینآ یبلط

 .مینکوو جتسج دوخ رصع
 لیامت و ششک تقیقحردناوتیم ار ناک اسران"آ یلصاهنیمزو مت 7

 رب مالس»هحفنیرغآ یتقو.تسن ادتسیلایسن اتسیرک | هفسلفهب یاهتفهن
 زاشیب اریک دنزیگشیمه بارطضاو هرهلد ؛میراذگ یممهرب ار

 نارذک و هدوپیپ یکدنز هک میشیدنایم هتکننیاب «مینک یم سح شیپ
 دی اب فص و نیااب ؛ دوبدهاوخ هچ اپندنل ناجو اهشالت همهلسحام .تسا

 یا هظحل زج تسبل اه تردقرروسرتسد رد زبچچیه , تسنادتمین |
 . درادن یموبلم هدنیآ و هتفلگ میتکیم یکدنزو آر

 ورس رپ یاهملیف نونکات هکتیاهقباسابنادرگ راک رجلیمرپوتا
 هام بزنوچنمراک - تشک زاب ییدور -یلالطوزاپ د ۱

 اد هضرع ایندپ ارن
 "اراکشب ازا

۱۳ 

 هدب 3

 نیل رد یراق
 بن هو

/ 
۱ ۱ 

 : دیش ,رورگ یمزامآ یا+ارکتبموابیز ژا رتبت اب ملیف

 ,شاب نادرک را صسخش هسب راو نوذل وصهم ملیفد وخ زا

 رو نامرو «ناک سا ون | فان ملیف نیا هیپت رد هک تشاد رظن رد
 وجوب وازجا ریاسرب تدملوط مامتردو لاحره رد «مغ 1

 دن |هتشاو مدقن و یرت رب

 یافامتهب « ملیفشیامن لالخرد ار نادرگ راکدوج و هجنآ
 ترا تلتعمدراومرد كبتامارد فا دنچ زا هدافتسا ,ددرک یم رکذتم

 ی هقبقد دنچ زا سپ و ددرک یم زاغآ

 ب ِ ۰ دوشیمیگن ر,هنشذگب تمجراب /( كب شالف ) كب

 یقسوهایستروس, ادتنا ملیف

 » ییترتنباب دنکیم دیپ همادا رابدنچناتساد نایابات مضو نیا
 و دنسیوا رظن دروم رفسمت ]و طیحم داجبارد نادرگ راک هک مینیبیم
 تسآ دز درایو اقتسا ورونار» یرقوم

 رادار یاهدعو هصخشم تفس(ملیفیاهتسق ریاس یلک ر وطب
 یاب رجنیمرب و !طسوت ناکاس مناخنامر هک تفگ ناوتیم طقف تسین
 ۳ : . تساهدش هزیل] ر ,تائزج و تاصخشم

  رورگیمنایپ لس هب موسوم هلاسهدفهرتخدكي طسوت ناتساد
 ناکاس دوخ تارطاخو یکدنز حرش «مغربمالس»تسامیاش هکنانچ
 اگاسزاوسن ارف باتک نیارد میل وکب میناوت یم تروصنیارد ,دشابیم
 زافآ رد ,دیاشک یمیجاشامت یو رباردوخ ین ورد تابنمت و راکفا هچیرد

 ۱ : ميوشیم هجاوم تالمجنیااب « مغرب مالسونامر

 ۱ ار مدرخو تشذک یم مرمعزالاس هدفهنمناتسبات_ لاس نآ
 ؛مردپ زا دندوب ترابع (نارگید) مدرک یمسح تعبشوخ هداعلانون
 1 رهمردپ ,مهدپ یحیضوت هراب نیاردتسا مزال .(اسلا)شا هقوشمم

 با اوج, شاشب یدرمیو,تسب زیمد رجم شیپ لاسهدزن ابزا هک دوب هلاس

 ؛مدمآنوریب نویسناپزایتقو شیپ لاسود .دوب لد هدنزو

 «.دنک یم یگدنز نزكياب وا

 !وكپ ردار ناتسب اتتالیطعت ءاسلا» قافناب شردپ و لیس
 مهیدق تسود «نآ ددوروربخ یدوزب .دننارذگیم ابرد رانک
 ؟دن ومیر .دنک یم ربیغآ عضو نآ دورواب .دسریماهن اب _لیبس
 1 لب وزا ار «الاورهاظ ظفحیارب تسا دنمقالعنآ

 :ودنب يب زا یریک ولجدصتنآ هکنیا تهجب لیسبس
 اعم هنحصاب هچاوم ارنآ ودنک یم حرطیاهشقن ؛دراد ار
 77 یالبو لیبموتااب ینارحب لاح كيرد نآ .دزاسیماسلا
 ایرد رانک یاهه رنصرد یوطوتسربخ یدوزب و دیوک یم
 اسریمهثداح لحمب ار دوخباتشب ودنآ .دسریم شردپ
 ۰ هدیسر لدقب هنداحنیایطنآ و تسا هدشرپد یلیخ

 : دباییم نایاپوحننیاب باتک و
 هرتسب رد هک یناظحلطقف ..۰>

 ..دش دهاوخزاغآ هراب ود شتارطاخ و
1۳ 1 ۳۹ 



 روشیم هالبا یگتسیاشب « دنئمه تردقابو طلسم نایب
 تفایءارابثیسب رچشیم رپ طسوت هک یلاوج هرانس «كرپپس
 .دهدیم هلارا یصقنیب اتیسن یزاب بت در
 مچتروزبل نروهیرفچو یوسنارف ناوجهرانس هزنومو نیم

 دن ادش قفوم یدودحات دوخ یار

 كلي رد طقف _مليلنیارد یلابلاتبا روهشم نیدمکیرابچ رن
 تبلوجزاوآ ,دنکیمافبا ار دوخ یگشیمه ژانوسرپو ءدع دا

 یاههنحص نیتسهن هب یصاخ فاعا ویم رگ زبن رومشم ازم ۳

 اهرا

 د

 رنک اراب

 لا نا

 )سر را
 ناگاس مناخروهشمو شو رف رب نامر دش رگ نم دباب هنئاخرر ان

 بوصحم یگررب تیقفوم زجلیمرپ وا یارب دوخ یلامنپس نوبر
 رد تسیرداق زبن نایسرنیا بذاک تیقفوم و ثربش ینح .ر »#ِ های (
 هام دروا دوجوت ریبن ما رب مالسو ملی ۳ فرو آ یاهدد# ریبذت مش رپ

 «ما رهب»

 نتوونتزسناش
 زا سما اه طع ۱ هم

 ی سر مری
 : ناشپ رثه - یآ زالب وردل اسلآ :* نادرگ راک

 لوصحم-یل اب ورتسامولجرا«- هباوب لراش - نرولایاوس ۲

 ایل اتیا ميلیف ودا اموک

 وروراب یابنیسربشبب لاسود یکی هک ینارحب ثكاننشحوهباس
 نارود نیا زا هک یندم رادعب ژونهدوب هدش رو رکسک ایلابا دنتن
 تنرجنآ یلابلاتیا قوذبحاصو هبامرپ ناتادرگ راک هب دردذگ یمووکر
 یملیف , هنسب مورم و ناشخرد هشیپ رتهدنچ هب ءاکنا یب هک تسا هدادنار
 وردالآو, دننک هیهن دن راد ارشزا رب ادصت هچن۲ نایب رطاعب انرم
 :تسا رامش نیازا یی« ین زال

 ردهطساویب ینعب تشادمیقتسم تلاخد , ریخا كنجرد ابلاتیا
 یاهملین نیتسعن ربزگاندوب نیقفتمو نیدحتم عفاثم وروجرب رک رم
 بقارع هدرب یب مسجت زج یزیچ روشک نیا رو كنجهبناخزا سپ
 تسا هدش هلبک ثیدح نیا هک الاح ؛ دشاب تسناوت يمن كبج
 یلبت و یدیف یبناشرثک ادوجورد هک روشک نب| یاملیس فلخنادنزرف
 یرتمو رتسگ هنیمزرد تسا هتغیمآ مهرد یزیمآ زنط ینیبدباب یرازن
 ۰ .دن |هو رک زک رعشم ار ناشروخ تبلا

 هک یصاخ ینیب فرژو یکداس نامه اب یئایلاتیا نارامملیف
 هرمزور یکدنز لئاسمهب تسا ناشیا بلغا راثآ كرتشم تیمرمخ
 یاورناوسایهب ۰ نزو نشع هب ناب ایخ و هچ وک یاهموآب , ناشدوخ
 تم هدش هد رتیک عامتجا قعردک یریگاپ ورادهنماد راسفب ورش
 ۱  .تسا یلامووخومیمص ناشراث ۲, دنزاددب

 هزبلت ادیت اس راغآ زا رتکیورن و امروت
  یاهملیفاب هباشم

 . ورک دهاوخ لابد

 وآ یر رلط نیابو رتشغب تیاضر,هنشاد یو یعقاو ان ار
 بف ردوازا سپ رنک و 4

 وا یلبق ملبف زا شیب یغنرالپ ربخا رثا < نددب نز سناش»
 ,دشابنآ زارتهب کن آ یب ۰ دراد «شرتسک > < یاهنجیلیخ هک حد
 نیارد درک یم وودسم طیحم تایصوضخ ار « هک فیح» هژو-رگا
 اب هک هتفرک رارق رظنوروم یو حیسو و رنیمر#* هلئس رضاحملیف
 تسا قابطن | لباق یرتشی هنکما

 از ماهورگلر» هدنزاس < ینیلل » یلیدبو یفلت «ینرالب»
 دلسب > درب زوله ار «ینزالب» تسادفان مهاروا تبرچ یلو ورادن
 :تسور نبمهژار هراد دلب رد «هدننک هه تاشیامیا» و < یچاشامن
 دنکیمتباح هباوبلراشو نرول یلو-لث» یک رزب یاهمسا رپ و رث هک
 تیصخش یلت رو و را تلاصا تساهتناوت دوبفنبآ همهان وا یلو
 تغانشرو «یلیلفو لثم ورم نبا , دهدزو رب شرثالالخرد ارشیوخ
 هک یبلاج یاهپپت ,دهدیم ناذل شب وخ زا یصاخ ثریصب ناسنا دارفا
 وهدشیف رمم ینشور و ی ماسرب همه دن |هنشک حرطم كچوک ملیف نیارد
 تصامدش هثخ | و رپ یب وب زاجب |نبع رد كاپ رهیگ دن ز تایص وب

 یزاس ,راثسهیضق تقبقح «ندوب نز سناش» رد هح و رطم هلئم
 یعرف ثداوحاب یچاشامن دنس تب اهر لببق زا ینایطاقم ربانب هک تسا

 نامه زا اهپیت . تسا هثثگ هاربه ریه, تبقاع قشهكب هلمجنمیرابد
 ۱ یمانمد نان امررهققحاكاب رهو دن وشیمانب ماتحم رایسب یف رعمو هضم هظحل
 ادا يبوغب دتمه ناشاکدنیامن ناذپا روانمب یابند نپا رد هل ار
 اهنکت امیگدن ز هدن رف رهاوظ هک طسونم هوزوناخ زایرتخد « دننآ یم
 یاهرته و للجم یاهتفایض نربو نرژرپلئاجم , امتیم ناک راس
 یزاب نابزودنر یشاب صاع "سا هدرکهربخ ارشمشچ :تسیقنآ رگ
 . نارتخدنب «تطاسر» نیعردو, هنخانشبوخ اردوخ رصعو طیح»هک
 ,دنکبمییسمه ارد رخ لدو ماشلمج/ ناب ابراو تسرپ لمجت

 ۱ رجاهم تنک كب لاق هک یزاب هقحو زب ورسشوخ , مپ هبلاوش
 ۶ دنکتپهرب ماع ثراهماپ ار كيتنامور

 ار یزاس هرات و ملیف هیهت هک یلوپ رخ راجت و اهتفلک مش
 لدءداس یاهررام !دن او اد سیغشت رمع رغآ فیکیارب قب رطنب رثوب
  یاهموآ ,عامطیاپمدآ ینابصء وقشهلک یاهمرآ , هدنامبن«نامز زاو
 فلتخمیاهگن روغا ون | اهمدآ خوش

 وریگ یم تسورود نانیمطاو تردقاب ار شیوخ رثا یتلالب
 "نالام رهف هبوگب دهاوخیم هچ دبادیم یبوغب هک تسادیپ هکیلاح رد
  اجشیارد اصا ,دناسریم هدش نیبعآ ناشبارب_هگ یتشول رس هب ار شبوخ
  .هواوپیترت یکنخاس یردق كب «ندوب نز سناشونانام رهق تشوا رس
 , تسا هدش

 به زا ندش هراس یوزرآ رد هک یهارمآ وتسرب لمجت رتغد
 رم دن ر یشاب ساکعهرغالاب- هتشادن غبرد < یگتشگدوخزا هنوگ
 هار رد بیت رت نیابو دنکیم شیوخاب جاودزاب راداو ار يانش
 اه رثک اراک یلو دنوشرپپ مه یابب هک دنک ادخ ..دنناپم حالع
 و یزیمئ ورثنباب ناشراک نایاب هشیمه امیکدنزرد عون نیمه
 لسلت رود رد عون نپازا یلاه ارجام الوصاو تمین یشوخ
 1 یم نآیارب یناسباپ یسک رتسک هک دراد یگتسویبمهب نانچنآ
 اف ر "رب رب آ یرکیدسک ان هشهتشاگ نیمز ربات هک تسا یل اههنشر نیا

 زاب شقت نیا هک ینرافت بس دباش,عنرولابلوسویراب

 "هک .هارب



 وگ نوددوگ:هتشوت
 ۳ تب

 سس

 ژارپ زیمآ قارغا و یطارفا یاهملبت نازاس ملیف نی اض زورتیا

 یزید نوخو تیانجو یرک یشحو تقدنودب هک تسا هدش دم یوعتب

 دناهدزیران آ هیهتب تسو دنژاسیم  یطارفاووازآ روطب و و هدرخو

 وربجو روز «تنوشخ دوخرات ۲ رو

 یم ارراک نیاو دنناجنک یم شحوت

 ناشت یارب طقف لیصا فده چیه

 نایچ اشابت بلجو شحوت نداد
 بجوم رمآ نیمه ؛ دنهریم ماجتا

 یزورما نایجاشاست هک تسا مد

 بدروخو دزویرک یشحو ندیدزا

 رد یساسحا چیه رکید نشخ یاه
 رت]هب تست عقاوردو دننکن ووخ
 ادیب یتیت وصم تلاح اههحع نیا

 رد طارفا زج تسین نیاو .دنیامت

 ودروخودز یاه هدص نداد ناشن
 فلتخم ماقاو عاوتاب

 مسلیف یاشامتب شیب یدنچ
 6 دیزیهرپ نارتخد » یوسنارف
 یارب رثا نيا ناکدنزاس ...متفر

 دوخ لایغب باهتلاو ناجیه داجیا
 ارنژ یدادعت و هدزیراکتباب تسد

 دددوب دف ) یک نایاب ریز

 .دن روخب كتک تدشب ناشیازا هک

 كنک اب طقن ارناجیه هکتیازا لفاغ
 یرگیدزیجنآ و درک داجیا دوشین
 یاهدنهدناکت و حیهم ملیف هک تسا

 .دروآیم دوجوب

 نمرد «دیزیهرپ نارتخد >
 لات چه نگو تلاوت
 « درکت داجیا

 نازاس ملیفزا یدادمت اریخا

 هک یناگ دننک هیهتب_یجک نهد یارب

 شحوت

 شش وک یاشابتزا ناجیه اهنآ رد هک

 و ريخ یاهفده ءار رو نانامرپق
 ونیتسخن . ددرک یم داجیا هدیدنسب
 رد» اپملیف نیا نیرت هجوت لباق

 دوب لاژنیتسی رک رثا «تایح شالت
 وراد لاسرا تشذک رس نآ رد هک
 كي راس نانیشن رسزا یاهدع یارب
 هار نیارد هک یتارطاخم و یتشک

 رد» . دوب هدش حرطم دب ایم شیپ
 رد تیک رظت زا - «تایح شالت

 رثا «سرت دزمو اب ناجیه داجیا

 ملیف) .دوب هسیاقم لباق وزولک
 رارق ادتبا زيت ارقوفرد هدشرک

 یرامیب تلعب هک دنک هیهت وز ولک روب

 ماجت ارادهدهع «كاژنیتسب رک » یو
 یرکیدیاهملیفزا -(دیدرک راک نیا
 دیابدت ریک یم قلعت عون نیاب هک

 لوصحم) < هبنشکپ یاهشک مدآ >

 (یسیلگنا)«یتعاس لققو و (هسنارف
 « درک رکذ ار

 ناشن ابناجیه نیتسعن ملیفرد

 نیشن رس یاهدع هک یلیبموت | نداد
 هتسشن نآ ردشزم رت ندب رب زا ربخ یب

 < یتعاسلفق و رد ۰ دوب هدمآ مها رقدن |

 یب یلو- فاکشومو هدن واک یتقداپ
 زا یکدوک تاجن رد یعس - ناجیه

 هکدوب هدش قودنص واک كب مکش

 ینیعه تعاسرس دوعبدوخ نآ لفق
 و تعاتنآ ات راظتاو دشیم زاب

 < یا هقح یلیخ هک فیحو زا رتمک ملیف نیارد < ین ای و رتسامولچ رامو

 دنک یمرظن  تلج
 لباق ویعیبط رما دن اهدرک هلن ود یدرافبار«ندوب نز سناشو

 نیرشابمهیلک مانزا عالطا یاجب هک میدادپم حیج رت امطقفتسا یلوبق

 وروتت و:راد رپلیف ؛ تسپ رانس هک مینسن ادیم,ملیف نیاژالب ودر مرتحم

 تسیک نآ یاهگنهآ هدنزاس اب

 تاک رحاب ابلاغسوسحم یهضوب نانکیزاب راتفک رکید فرطزا

 همطل «ینایورتسامویزابب هصاخ رمانیاو درادن قباطت نانآعضوو
 .تساهدزیدایز ۲

 :ک

 تسا 25 یدانز چک

۷ 

 وتن آر هب هک اجن آ ردارراک هنهک و برجم«تنک »فرح رگا

 هب ندشهشیپ رنهبیا هتفرگ تسد ردوت هک یراکنیا رد:مناج»
 دیاب میشاب هتشاد لوبق «یرادشیپ ردیتخس هارته هک

 و یگتنکد دوخزاد راوشدمار نيا رد نرولایقوس مناخ هک درک,

 اووک ندش هقخ تعاب نیعم هظحل

 « دیورک یم قودنصواک رد

 ین اجیهوءرپل د هک تن آملسم

 دسبرفآ ناوتیم قیرط نیدب هک
 یرگید ملیف .تسا كدنا و وودحم
 <باوصد و« ریخدءارزا زابنآ ردهک

 كي هدشششوکن اجیه داجبا یار,
 تب دب و مساب تسا یوسنارف رثا

 بوت كي یک ر سب «یشیشنیا لماح
 نا ردیشیدن ادب تسد هک ارلابتو

 دنک یم ادیب تسا مداد یاج یبب

 «یناجمهچب زاب نیا نتفایز| لاحشوخ و
 .واتفایمهارو هتشادرب دوخاب ارنآ

 یناتسرامیب هطوحمب یوراذک اضقزا

 ناراسب فرطره نآرد هک دتقایم

 دوریم نآ میب هظحل رهو دن | هتفخ

 یلاوحنآ ردو هتشگ رجفنم بب هک
 دن اشکب نوخو كاخب اریوایز هدع
 دس ریم هجیتنب هرخالاب «ریخز فده

 دارم ریسمرد عاضوا هکنآ زا سیو
 تحارورطاخ هدوسآ یچاشامت داتفا

 «ییوخ» .دنکیم كرت ار امنیم

 .تساهدش زوریپ «یدبورب مهزاب
 .یکتخاسیک دنا و سول یعضوباهتنم

 یاهملیف هنیمزرب ؛قب رطنیدب
 روسناسآ» , یسیلپ و یئانچ ریخا
 مشچب هتسج رب و زاتمم «هاگلتق یارب

 .دروخ یمچ

 انشآیرصانعو ءازجا ملیف نیارد
 اهتنم دنا هدش هدناجنک یمیدقو

 یمیدب وءزات تروصب ءازجا نیمه
 ینابکا روطب ملیف .دنا هتشگ هضرع

 تروص زا یتشرد رایسبنالپ اب
 ۰ دوشیم زاغآ نزك,

 نز نیا
 شیوخبوبحم درماب وکتفک لوفشم
 دنچ ینفلت هنلاک۰ نیا یطرد .تسا

 .عیرسو رتاوتم یاه «عطتداب راپ
 مهاب اردوخیاج درمونز تروص
 یئول» قیرط نیاب ودننکتیم ضوع
 داجبا دایثب ملیفزام آ نامهزا «لام
 ارنتف ریذپ لپاق و یمیمص یلاجیه
 ..دراذگیم

 < ژا رتیئ» هظحل دنچزا یب
 یور (م- ملپ لوایاه هتشون )
 :7یب - دورکیم رهاظ ریواصت
 دوشمطق نانامرهق لامعا

1 

 نالت تب

 وم تر وصناب
 تمدن رد

 اس نیمددو
۳1 
 لا

 # نآ زا هک دزیکنا
 سس
ِ 

 راس و رفع رایتخایب ملیف
 . ملبف ناتساد

 قادر هک« هاگلثف یارب
 ار ملاک لا وا » هتشون تسا
 ردابیم ی ضدگ رسناتسادنیا ردو

 ۳ رو اقباس هک هدش حرطم

 رم تاچ نرم
 لثقب تسددرم نیا

 یهو كب ۲:
 نوا رهوش نم هک شیوخ
 / کنه و دن زیم دشاب یمزین

 ِ ۳م
 ت هدست و دش تم

 اکا دراد ارلتو هنحص

 و یزچ رووخزاهک دوشیم

 ومامتح هک هتشا ذک اج لوتقم

 لا ربات رو رک یم شیراترع

 .ر رورگیم رپ هعقاو لحمب رج
 رارف روسناسآ رد هک یماکنه

 اداراد هلپزا ووعصدصق هتفرک
 |ومعمقبط ترامع نابهکن
 رب نایرچسدوب تقورید نوچ

 :|وردیناج درم و دنکیم عطق
 ,ددرکیمسوبحمروناسآ

 هب وبحم لالخنیارد

 ۳ متشاع تورا هک

 یم جراخهناخزا یو
 و اهنابابخ ندومیپ هب
 اجنبا ۰ دنکیماهراپ واههفاک
 ۱ الکی درهرت یارجامكي
 را :یک دن او رت جیبم

 هب لبق یع رف هعفدود
 ۱ 15 دود يم

 ول شخدو رسپ
 اد رازک و تشک

1 



 3 ؛ناوج , ۰ شی وخ رص اعم
 فال بم مسچملیق

 سناس7
 رو هک یوستا

 ۱ ,دنسپ وند
 ء كي »

 ملیق كيهب بیجع مان نیا -.. « هاگلتقیارب دو
 قلعت ءدش هیهت زیکنا با رطشا و حیپمیئانجر راث 1 هتیمزر

 < روس اسآ و ملیق تسا یسیلگن |مانب نی دقتنم ز| هک هلاقمن+
 .دنادیملوقعم ولدتعمچیهم ملیف كي , هنود و د 9

۳ 
 راد

 ملف یاه هحح  اس ملی

 مهم و فیفخ یاههم ۰ 
 مو تا ش , ۳  4 اپن اب ایخ و ی

 ون ی های نو 1 و لیح 1 ام رصع ملی
 هاووو باتو ب ۰ ]بک ۳

 وظتس افلطع راکتبا یلو دنک یم

 وسناس[ ءاچ یاچ

 دعضوب ن
 تسامدش یراد بملبف

 زب ریل و غ ولشیاه «رابورد
 یوکتفک هدب رب هدی رب یاههکت,رون و ۳

 یسل ۵ نز لاو نایزتسم سک هک نز لاوتس ِء
 و تسا هدیو ار شرظن درومدرع
 رب" ,دس رم شوکب یقنم یاهخساپ

 ریاحی نو و لات ینااعهجج
 دراوزیکن گن

 ۳ رس ۰
 «نادرت راک لامیل ولو

 هشیب رثهویراد ربملیف نبب رود كمک

 با رطش

 و بش زیکن | مه و تلاح شی وخ مایفنز
 هدیئاسر یبوخب ارنآ ءایس یدیماان
 یدامتم تاظسل «<تآ زا سی, .تسا
 مک مکر رذگیم لصا ایم ش وک نباژا
 ربتردق لامک اب .ت تشحوو یکتسخ

 واتروع و ددرکیم طلسمنژء« رپچ
 ,دزاسیمح راخیداعتلاحژا یلکبار

 وتپج

 اریز تساء,دیدن ایلاعار ناش

 زیندیاش۰ ۰ « دور یم
 نازاسلیف راثآ هک دسربیراک زور

 دنهو را رق سابق ز روم و| ملیف
 دوو

۳ 
 "یماههدبا و مدرک رب

 ومدیوسانمدنهدناکت یئاتجرا
 شرط

 لماک ما هتخب ر

 یایترو یک ن روو تا وشخ
 نامروخ رصع
 < بشووجتسج

 هرامش ۰۸٩

 + یلادج .یماهس

 نایاب



 بیجع ناونع كب
 «ناراب زا رپ یهالک >.ملیفنا ولع

 بیرف و بیجع مسا كبی كشيب
 زا یریبعت نیا . تسا یشامتیس

 تسارو آ خلت و كچ و۲ ناتساد كي

 یردسب شقن «نالوتدیولد
 كي زا سپ هک دنکیمیزاب ار

 رسمهر زن راب نیل و ایا رب ین الوطتبیغ
 ترسب« هتنسیرهاوا 3. . شرسپ

 | وایا رپ وا . ددرکیم
 "نارود ردهک ار

 ادخر « یناج
 یارجام ارب یناچ ایآو

 و مدمآ هلاغب نم هک ار یزود

 رفح ار طایح نیمز دراد وا مدید
 مدیسرب وازا نم « تساهتفک دنکیم

 ؛ یلکیم یراد یراکتفاثک هچ

 لوفشم...ردپ , منکیم راک

 هک یهار اهنت متفک واب... مراک
 هتشادبیج ردلوپ هثیه دن | وتیم

 : زا درب یر

 «رلدآ یدابد هجوت دروم ۷
 زار سک وف یناپمک یمان هدننک هیپت
 رای دشممصم رلدآ و تفرک
 درشزرا اب راکسهكمک اب رگید

 زبمآ ثیقفوم سیپ< نامنیزورف
 هدرپ یود ار روب زم هروآ

 ۲۱۹۵۳ رد رابکی, اقباس رلدآ)

 رس نادبواجرفا نامنیز یراکمه
 وب تخاسار «تیدب |ات اجتیا زاد

 * او رک دل اخوف و

 درپس زیاهدرفل هاسیوت كمك اب ات

 2 یک نودتب . درکیم ار

 دیدم تفکد یاب یدیورت



 رد« تسا یندرتت رد

 واوعییرزت بجای هک سم

 2 رد سوصحم . هنن ۵ ز

 تب ناونعب ار ددخ 7
 .دب امن
 زا سپ «یاروم» 2

 یودوربرد< ون
 ناکو ]و شوج بم روت ۶

 یاههناخاشاستز

 یتنوب رفسو سی هک

 هجوتم , دادیم شیامت

 ماد ا.هریر یک رتخ

 لکشوخنادنچ هست یلو یئا
 لرینیسحتنایاش تراهم اب هک دی د

 و ورک اقا
 روم كرتخد + نی

 هتاخ زاسب و دشمقاو نازاک دنسپ

 یاربیداد رارق وا ابناذاک ,سیپ

 ملیف مود لر یاقبا
 شرع ملیف یتقو

 یروژ تئیه دش هتشاذگ
 راکسام

 < زادن | رابرد
 تخاس دقعنم

 امت

 ٩۵ راکدازیاوج شخب

 ار لاس مود شقن ةراتس نی رتهب
 دت درک میدقت یوب

 هک

 .دیدرگ انشآ «تذسیرماواو مانب

 سکسی و ميتيرسمه كي شن نامنیز

 ید وه
 هتمرته یلوواتت اب قو



 .« امرهش مدرم یگادنز زاین تساد

 مه ردق ره ار ملبف نیا هژوس

 ایه وخدیشاب دنسب لکتشم 3



 درمنآوج تا
 ۱نگیما رس ]رامُش

 ۲ ار هد نم ریش هباقو و هروس
 ۳ و تا

 لهدبم رارق ریل 5 تحت

 ادرگ راک

 ت دهم 24 دستم
 ور ۰۰

 : راد ریمل

 یعاوا نتتاع نیا



 د یرمگتن وم - و خا را راب راب-كن ال پوه-سیت دام. د -تشیلک ی رمگتن وم - و
 ۱۵۹۵۸-متسیل نرف سک وف پوکس امنیس لوصحم_كاب رتیم

 لر .دنکیم زوربیفخم تروصب
 دهاشم. دنکیمیل وک رس هنامح

 راهب تسایرکشنش ور و

 |یاضاقت

 ۳9 هب و

 4۵ ریل هراه ناورسیاضاقت هب نایتسب رک نل رب رد -(۸
 تام

 4 تارگتیویارب ش رهوشا رب زدب اتشیه( تی رب یاه) «یجرگ» ید
 دو وا یدفد وكنج عوفو هکتسا هتشاذگن لاحرهب «نجرگ ۹

 کنان هت ریلاع نارفاتحاصهرد رتشدوا تقو دنک شحارا
 یوهازرمچو تسود#ب۱

 نا یگتسلد دوخرد «نایتسیرک »زاد واب « نجرگ» ود نایتسب رک و شدوح ی بت ۲۹ د ردخیمیلار 1 نر ۳ .د رذگیمیت اردذگش

 لرطزادو « هکیگتسل دنیاودنکیم ساسحایوب .. (یچیدتت وهنایلی) اوضرف
 .دن ام یمن با وجیب



 ی سس 5

 _ نود ورداّتتهر>ام در

 « كجوک ی ابلر ردتررس هتسیبرله ( »

 ارت اتیسلنارم -لدن اترف -لوراک نیترام - هب اوب لراع

 ناتسکاپ - نارهت ) ایند رونترفاس ورسضور رارص تفار حرح- شیرتید نلر ام - نون الکسا در

 تنه رتساب - رول رنیپ دل ورترملیگ رسیک نبلو

 در اوه رورت - یلرومترب ار - رلبم ناح- نلژالكم روتکبو

 ۶۰ هرسسیف وا نوارب وج- نملک دل انور- زن اجیتیلک

 » اتیرما - نیاز  نیچ - ناتسودنه

 * اهرپش ريا و- دوویل اه -كرویوی

 قحایکعلا اب ونارپ - ًیور

/ 
 اد ( اح همه ردیقوت

۹ 3 

 دشت دهاوح هد

 هگرویوین رد ع اطقنا نود لا- ود زاییب ملیف نیا

 هد هدادشی امنسیراپ و نهنل ردلاکی زاشیب و
 زا ام مر

۳ 
 و

 رالود ۱۰م« رب ملاب لید نیا هیت حرانم

 | هدیدرگ لایر ۷۹۵ رم« رم اب ریارب

 ردن رتم ولیک اپنویلیم هدوب نارادربملیفتمدخ رد هک نویماک 6۵ رجب

 تسا هدنتفابس یلم امیپاوه اب رفن رتم ولیک نویلیم هد و نهآ هار اب



 یرحب رصا یاقآ
 ب ره ناتسره كی لمُخ

 تکلمع همه یاب ود - تسا
9 

 و رکید داریاوووم

 دیئامرقب همجا رم< ل1-یلممالع» یاق

 یهانپ ورسخ یاوآ

 ریس تب (نامیل- لحسم)
 وتداعس دنموزرآمه امیوشت مک
 دعب و .. .ميتسه اش تماس

 هراتس لوا لاس هنافساتم-و
 می وادن دوجوما رهد رک یفاحصامتم

 دیشاب هتشاد بت رم !راههرامش رگا
 درادن یراک شیفاحهک

 هک یعاهیشا رت لاکشاتلس-۷
 مه زیزع هدنناوخ ابش رب دیاش

 عوضوم نیا العف دشابن هدیشوپ

 ششوک لاح ربب امیلومّش یفتنم
 مهاشرظن هک مینکیم !رنامدوع
 . دوش نیمات

 بت رمهک یئامنیس ناتساد-
 طسوردنآ پاچ طقف -دوشیمپاچ

 هسود اشیارب -دراد لاکشاهلجم

 یق رق هچ فرطن ۲ اب فر طلب | هحفص

 و
 ل -۱- یلعمالغ یاقآ

 هکیتق و : یمارک تسود ( زی ربت)

 امشدردب ناربا ردیکشیپ رثهمیتفگ
 وامش هک ميتشادن .دصق دروخ ۳
 زاارراکنیابدنقالع ناناوج ریاس

 فده,مینک فرصنم ناشدوخ ده
 ؛تسا هدیدنسپ و فیرش رایب انش
 ژارت هدنزرا یا«هشییدهچ الوسا
 دشاب هتشاد دوج و دناوتیم رده

 اب یکشیپرنه ناریا رد هکتيا اما
 نهذرد راکتیا زا امش هک یموهقم
 ماسمتقیقح تسا نیابتم دی راددوخ

 نالا هک امش رگا-تسا یتشورو
 رگیدلاسود یکی دیراد لاسهدقح
 ریخاتب ارناتدوخ دصق یارج| مه
 دی ریگب ارناتسرد لابندو دیزادن اب
 یرتنشور نهذ اب ادع هلااعتا

 ..دینک ر کف عوضوم نياپ دیناوتیم
 . دیشاب ققوم
 :هنماخ یرفنضغ اضد یاقآ

 ناکشیپرته ارچ هکنیا -۱
 دروم روشک زا حراخ رد یناریا

 تلع نیاب دن ریک یم رارق لات
 بقعزوتهیجراخ یاهروذک هک تا
 یاسنیم هگدنتسه نآزا رتءداتفا
 ؛دنشاپ هتخانش ارامروشک

 نتشادنای نتشانزهلتم -۲ 7
 ملی هشیب رنه فرلاتاب سیکل
 دروم طقف (یبقح رظنی) اهتلوثل
 . دشاب تسن اونیم مناخ كي تب

 یو ّف

 .دمب اتدشاب اشنلط نم یو و ال

 : )٩( هتبآ
 فطل دایزراک رس تمحرم

 مهسلخم تالاوح| . دوشت مکاش
 داد ناتنالاوس باوج , تسین دب
 و دیهاوخیمن

 دب لا داریا درومرد -۱
 شوی راد یاقآ باوجن هکت سین

 دینک همجا رم «یماقمئاق
 اهملیفداقتن | مینک یمیمس -۲

 میهدب قیبطت امشرظناب ار
 راتآ یسررب هکننازا -۳

 رارقناتدنسب دروم عزل و نسروا»

 مهزاب میراودیما ,ميرکشتم هتفرک
 یارب بلاطم لبق نیازا میناوتب

 رظتنم ,مینک حرد امشرطاخ یاضر

 , دیشاب

 :سن ایسنا واهارت اتی دامن اخ
 لوایاضاقتود ماجنا -۲ و۱

 ,دوشیم سام تعقومب لوک وم اب

 دیشاب هتشادن یا هلجع هک تسادیم|

 ار ناتووخ رظن وروملالعم
 هژاجا. دینک ادیب هلجمرو دین اوت یم

 نآ یبلاطمو مه یدنچكب دیهدب
 اچ شنادنقالع یارب < یتانچ
 هک دسرپ یژور هتفر هتفرات دوش

 امزا هلجم نیا ناکدنتاوخ همه

 دنبلطب ارامش دنسب دروم لاطم
 هدنناوخاش (فسات تیاهناب) المف
 ام دیتهتیلقارداه*لاثماو زیزع

۵۵۵ ۱۴۱۴۵ 

 را ۹ ۳ لی 3 ناکید زن « ناتسود
 رونق و فا میفا زا یمامتست

 زور و لا ییایب تب س میخ
 ی ,دنکیمیزاب_شدوخملیف

 ایم ی اپمایف تیز - ۲
 وکسامنیسرب یرتمیلیم ه و پوکس
 ۳ وض و ردیل و
 ندیب بس فدا 2 3
 ورادن ی و افت مهششب 0

 رد < مچیتربار» زا -ت 1
 روامآ «نامیایورین » ملیف نارهت
 تا شناص

 ۱۳۱۵۶ ۶ یا
  (ناهفصا )

 « نیلوک ینوتن لوتن ] ودوخ - ۰
 ,راب رد میدرک رارصا هچره هک
 ورکتیاهدبقع راهظا شه راکهاش»
 ماناپ زدابهدن زویاهملیف ابوک یلو
 «ادارتسال دو <یک دن زهب توهش>
 ء نصاب و رانا] نی نتهب

 (تچاپ رب دو مسا هلب ... -۲
 اشرظنپ رکم,دنسی ون یم مهلوا ار
 ؟ درادیعنام

 هدنناوخ مناخ نآاب ام ۳
 اشدوخ رکمالصا «میوشیمن فرط
 ی نیاب طبرو طخ هلااشامهک
 ار عوضوم نیا دیتاوت ینن دیراد
 ؟دیسرب ناشی ا زااصخش

 یمیمصنژیب یاقا
 لدصحماو>و مدآ > ملیف-۱

 شیان مهناریاردو دوب ۱٩ 4 ۸لاس
 شردجم شیابت خیراتزا ,هدشهداد
 : میتسه ربخ یب هن افساتءمه

 لاسرد ار سالیس ۳

 ردق )اونو 3 ]هدرک هیهن ۹ ع۷
 هنازپا امنیب ۳9/۰ یاس ساتتسدک

 7 ۰ دادشی اهن
 فاسهوزاود  ملیقرد ِ

 دونرآت 1 ۳
 9 دارو لی رمیر «زاورپ
 نون یگددگیرکلباقم یاب

 *  3 سکعثی مهنیاو
 ب شیاشاقت «سالک اد



 فرطن آ و فرطنی | زاربخددچ
 ۱۳۵۱۵ تم س

 هلیسو هک «ناوراک ی
 3 وئاب هحفصكب هدش هدناوخ شکلر

 رازابب و هدومن هیمترود۷, هدروا را و هدوم

 .تسا

 و طبض رظن زا هچ هحفص مرا

 كي زوم یارجا طظاحل زا

 باسحب رود۷ ۸ تاعفص عون

 مادقا نونک کات لایور هاگنب

 درکسمیسرافرود 4 و تاحنم هببن

 هحذص نیا دروم رد یلو
 هدوب راک رد یدمعت 4 ورم هک

 ءاگنب هک تسا رکدتب مزال
 زایتما و هزاجا نتشاد نودب لابور

 زین نوذک ان و دنکیم مادنفا

 تسا,ورات

 ث

 ناک دنن اوخ زا یسرافتاعفم هبهثب

 یضا رتعاهدعاق فالخ راکشیاب یمجرم

 فیلصت نقوتح طفح ۱  رظن زا فینصت

 ۸ ۳. هیلع 2 تک نازاس
 ۰ ۰ ۰ و و هباشم یاپهاگنب و روب زم هاگنب

 ۹ 9 وجن ی حرطمیرتسگ

 ۱:7 روش ۲ ۹ ۲ ِ + 1 ۳,
۰ 

 رفولپ
 - رنهدش هدناوخ 1 )1 __ِ#ث

۰ ۰ ۹ ۰ 
 2 ۳ و هدش هیهرود

 هدشهثف رک وبدار ظ ۷ گن

 تسایق روخ یلبف لکش العف وب دار و هدرکن بصحل یفییو نیر هیه زابتما هک ورم
 ظدت 1 و . میهتا ریش تصا : یدوزب دوشیم 3 یاد هدیسرت شو رفب نآ ودعدنچ ز زانههلاوفورعم كئهآ زاهحفص
 میظنتءوحن رد یرگید مهمتار دوم هدزک یرادیرغ قاب زا از
 1 رود ۳۳ یبلقتتا اص هیهت زا سپ
 نیا یواح هک

 تشک دهاوخماجن |اههمان ربیارجاو نیبهک یتافالتخا رثارد
 افعتسا ناشبا  دهآ شیب ناینبعم " ٍ«و هحفص كي ووب رگید فورسم یقردها وخن ایلاتسابیگیو کاتا د تاغیلبت هرادا تسربرس كنهآدنچو كنهآ

 | زیپ رگید رود
 ۶ سابع یاقآ نآ بففاعتمو دنررک هدو هیبت زان ههلاز 2 ِب ج هک دش مباش شیب هنفه دنچ

 هلسلس كي زا همباش نیا دنیز ر واش ربرک زا زی وبدار , رو  ۰  رشردن دشوانک تراک زا زی ویدار" هنافسات رونرم هحفص ها اتو زر رمور الاخاپ قسط ام دروآ رازاب هخیه يارب دراد میس نئیو
 همشچ رسنکی و یک داون اختافالتخ
 یو هک دش هدبنش یتحو تفرگیم

 تساهد تسا مورزک هک راتمش رسهاب

 هک تشنا ملسم تروصرهرد

 ترفاسمادقااهیدوز نیاب ن
 -امک و ورک دهاوخن یزارد ورود
 یراکمهاباردوخ یرنه تیلاعف ناک
 م رخ هلل عام شدنم رته تسود

 راردها وخ همادا
 0 ردهک یسکع

 تسا هتشذک ناتسات راک د دات دینک

 هللس هكب زاسب 1
 ادصورسرپ یئادجو رهق و رنک ۲ ۲

 دهدیمناشن رکیدکی اب

 ۷۳ ۱۸۲مرابش
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 دوویلاه بوبحم هشيپ رته هس لا رتشاب

 ۱ هرودناو یمام - یانیبلفادنو رو رادنچبفت



 چو هی دی

۴ 

 لیلث یمک ,تسه كودیاقآ هدنبامنهک نم منک شرعدهاب

 ی یلاف مراور سرخ

 و میلک دداص « پیلیف زمادآ > یاقآ مانب ار دنس رتدوژ

 میداذگب ناشرابتخارد ار < ایرد رحاس و

 تمحژب و دمآ دنب < نآ 2,سفن بیلق مسا نینشزا

 ؛ دوش جراخ شیولگ زا تساوخیم هک یبجعت دایرف یولج

 : تفگ وتف رگ

 1۶ بیل. کیت دواب ار اهفرح نیاهکنم -

 ؟هداتسیا نم یولپبهک تساپیلیف نیمه ناتدوصقم

 شیاههناشپیلیفشوع ردو دادن یباوج < یلنق ۶یاقآ

 «ارمه ادواو دوبهتفرگ اد «نآ »تسدهکیلام ردو داد ناکتار

 :تفگ درک محراخ رتفدزا شدوخ

 :یشاب هتشاد ین اوت یمنیاهغدغد جیهالاح ؟رگیدبوت -

 هداما هبئوژ هامیارب و تست رایتخا رد الماک «ایردرحاس»

 ۰۰۰ دشابیم

 :دیس رپدنلب یادصاب «نآ>

 دیابنم... دوشیمن دوطنیا ... یئوگب ادشتلع دیاب
 ؟تسایدایز تلوپ رگم ... ؛یاهدیرخ ادقیاقنیا ارچوت ممهغب

 هکنماما ! ینکبلج |رمرظن هلیسونیدب یتساوخیم ... ناهآ
 رکف دوب بوخ ..۰ متشادن جایتحا قیاق نیاب هامكي زاشب

 اد تابژیب یاهلوپ یتسدیتسد دوطنیا یدرک یم یرگید

 !یتخیدیمن هاچیوت

 :دوزفا و دادناکت ادشرس

 ..ینکیمج رخنمیا رب باسحیب روطتیا ارچ مناديم -

 رهیو یشاب زاب لدوتسد نینچهک دنکیم رما وتب تنادجو
 »و یئامبارم کد ناربج تسانکمم هک یوحن

 درک رهم اد شناهد یاهسوپ اب و دادن شلاجم پلق
 >اتفگ و

 ارت نم. تسنحیحصوت تایسدح نیاذا مادک چیه -

 هک تسا یقشعرطاعتب ملک یمهک یزاک ره ؛ سبد مدادتسود

 . مدادوتپ
 وت مهاد نیا هدهدیع یئابادم شا هق وشعمهب یقشاعره ۰

 هر 3 یی لپ اقان یوداکكي ,

۱ (۳۵۹ 

 4 دنک ز اب نده و

 ۰۰یدوب لوپیب و
 ی و تشکیل نادنخیاهبل هشوک دد یاهس

 را
 جیهددو تسی یزیچ هتفهود

 ادرادن یشژرآ ادبا هتفهود دازیمدآ

 رو مور «نآ» یمخرم هکنا زا لبق هتفهود ۰

 در زا رت دوز تعاس ود ار شدوخ زور كي پیلف

 ۳ مو بشزا هک یناتشچاب «نآ»و دشدراوو دناسروا ن نامتراب اب

 ۳ : دیس رپ دیصق ریم هقدحرد یلاحشوخ

 ۱ ؛تسین روطنیا ... اه یاهدشقفوم هک نيالثم -
 ؟ماهدشقفوم یچرد

 ۲ رم ی رتموت «رگید میوگ ی ماد یضخرم.-

 ۱ ناک دنناد رگ هک دنک ادخ ... ماهدید مرمعلوط مامترد نمهک

 ۱ نراتغادد ار ناشراک را رسا و هننکت دامتعاوتب < وتان >

 ؛ دن راذگن

 تنگ و دناشن تکمین یورو دیشک اروا یوژاب پیلیف
 نونکامه هک هچن  ندینشزا منک یمرکف ! لزامدام -

 ۰۰ ۰من زیمسدح طقف هتبلا بت یوشبجعتم « میوگب مهاوخیم

 . متسین نتمطم

 :تفک و دادهیکت ناجهناشهب ار شرس «ناد

 .تسا را رقهچژا عوضوم منيبهبوگب ب

 و ۱۳۳ و رک را ترش یتنم دف .هلب

 *دوبیب وخراگیسهک اعقاو. ِ دو مفراعت

 ۱ دیئامرقب ار شا هیقب بوخ -

 تسلیم یآ ۱۱۱۳و روب زم یشنم-

 ول زا منشا قح



 درو ویمب و دزک

 ؟ید

 یدادیم دربآوج دو بوخ ! كر

 ماهدرک مهارراک هاب
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 دنا وتیمن انا ؛یهدب شسپ یتساوخیم مهادشراگ ۳

 ا ابا . دنتسرفب هطقن نا و هطفن نیابو دین
 لوک ا

 نب

 ِ 4 تر ۳ 5
 هدرادیگشخو تخس تادرقم یماظن تادادا لب یو

 ارزی اریسک دنناوتیمن ره اهنا رخ هز

 ۱ ی
 تپجیب و تسادا _ مقفورب زیچامه تدوصنیا لدر

 یتفگ لبققیقد دنچهکنیالثم «یتساد .. ین اقا ارت نگنرس 1

 " یدادنابن اب یباوج هنرگچمک
 رگم .یاهدرن ناشهنیس هبدر تسدلامک وام نیاربانب

 ؟ تسانیا زاریغ
 یلحموم|هد رکن در الماک ار ناشداهنشیپ . تسوتاب قح_

 ارعوضوممیایب متساوخیم ۰۰۰ ماهتشاذگ زاب وگتفگ یار,
 نابرجیرادلیمایآ ۰۰منادبار ترظنو مراذگب نایمرد ناب

 ؟منک نشود تیارب تور
 متسیث عوضوم نتسناد قاتشم نادنچ ...ه -

 رادهدپعالبق هک یصعتش یاجب دی اب نم ..میوگب هدب هژاجا -
 راک نیا رس هک ت سا لاسنیدنچ نونکا ۰. مورب هدوب یلعفتب
 یاهنایزميیدوشلعات یمک رگ او تسایمهم یلامتسب ...تسا
 .دوشیم لیطمت راک زاتمسق نیاد دو ربم ینادارف

 . دوش لیطعت راذگب

 باتک وباسحهک تسانیا شروظنم مه اقآنآدوخ ِت

 یتخب بیل ودورب كروپوینهب دهاوخیم تهجنیسپب و ددنبهب اد
 هراچبب...تشگ دهاوعن زاب زگ ره كروبوین زاواهک تساجنبا
 داده وخشل ادملیئارزعاب ۲ هک ت سین مولعمو هد رک ارشرمع

 ؛نای دناسرب نایاپپ فرطابار شنا رک اذمهک
 1. هرا -

 كرمفرشرد هک دنادیمكدرم .تسا مهم یلیخ عوضوم ِ

 هک دشوکی ماذلو مینادیمت یزیچام هکد نکی م رکف یلوتسا

 .درادبناهنپ امزااد شعوقولا بیت
 فک
 :دادهمادا یتحاراناب پیلیف

 ؟ینادیمحالمهچ «نآ »بوخ .تسایبيجعدرماعقاو دا"
 ؟مهدب با وجهچ روب زم ی

 و دشوود پیلد زا و دشدیلب تکست یود ذا ۶
 دیس رب

 ؛ دیشکدهاوخ لوطردقچ را
 تسا نکسهیپگن او ..دوبدها ون هامهض زا رتمک لقاس -

 دل روب وین هب رفن كي یاجب | رمدنها وخیم :تفگ بیلیف
 مدعآ و مدادن اهن آ هب یلاوج هن وگ چیهیم ۴ دنتس رفل

 نلا ۷ اب | منی هب وگب الاح ...منک  تروشمو حالصوت زا
 ؟ هناب یقفاوم ترفاسء

 نجمجفن
 زد نم نکیل ..دسربمه هامراپ- هب و دنک ژواجت هامهسرا

 دادمهاوخ ماجتاربتعرسب و درک مهاوجتت هحماساهراک ماجن

 تشاذگ ها وغت راظتت اردارت و
 تایدن رچنیاو دن روطنیااهدرمهمه ...ادخا رت نا سب-

 ! درادن روخدر . دنهدیم لب وعتار

 منک ۹

 یدایز تسمو دوشک !رنآ و تفرهرجنپ فرطب «نآ»
 عوبطم رصع . تخود رظن هدشیمهدیداجت ] زاهک یتابیز رهشب

 یاهایور راکفارب تناوتیمن «نآ» .دوبیناتسبات ژوركي
 ار هنارعاش ززردو رود یاهزورنآ و دن زب هنهد شاهنا رعاش

 , دناروربن شاهلیخمرد

 هچ اما ؛متسهتحاران مهنم نک روا ب ِ

 «تفرگ را رقهرجنبرانک بیت رتنیدب یتدم هکنیا ذاسپ
 :دیسرپ و تشگ رب ناپکاا

 ؟ یورب یهاوخیموک -

 :دادباوجو دروخیاهکب پیلیف
 ۰ تارا یتکک اب «. ادرف

 تک رش هک دننکی ماعدا اقآ هژات ... هههه ... ادرف
 هرادا یتعم . دنکب یرما لوبق هب روپجم اد یسکدناوتیمن

 ؛مدیمهف مهاز یماظن ریغو یماظن

 .متسیناجنیا تدلوت نشجزود هک مفسأتم یلیخ
 ؟ < ایددرحاس » یاربای یفساتمنم یارب

 هبنآ ابوت « مشابفساتم < ایردرحاس » یارب ارچ -

 ۶ ۰ رگید یوریم شدرگ

 . ددژیدایرفو دشجراخ شتسدزا باسعا لرتنک «نآ»
 :تفگ و دیود پلیف فرطب راوهناوید

 ست ۰۰ ۰ تفرمهاوخن یک ددچیهوت نودب .. ریخه ۳

 ؟ مزیزع یگیمیچ -
 هحفص ر ر هیفب



 ی کی

 وت یم تبلت

 یدن شقالط

۱ 

 5 هتک لا

 سحس ]| ره ؛ .تنلیف

 
 ی

 ید

 یتقد یدزن هث یدب فو طقف هو هک

 نینچ متشادت یح .. هت

 دعلبهب |رمو دنک زاب ناهد نیمز دهاوخم ۳ 9 3

 ی زب سدح یناوتیمنار م|ین ِت

 ارمنر

 پف مهاوخیم رذع مد . مها 1

 رس سن هب

 : دیوگب هچ تنادمنو دو هداتف

 : تفگ یمیالم ار ۱

 فرح ۰ نکن تحاراثار تدوخ تهجیب

 !مهدب قالط ۲ الط ۱

 ملد ۰ مندب وتت زا یئاضامت 1  دا ءا

 یئاپنز زا نم

 نارگیدتداعس هنابشآ دن رادلیمو دنتسه الخانیا یارادهک

 و دنتساب نا یاه هبارخ یور نأشدوخ و دنت زی مه رب ار

 ارب ایا مراد ترقفن هزادنا یب « دنهدب رس هناتسم هپقپق

 ۳ ؟ یتخب یم
 نک شوما رف ۰.۰ دوبنیمپم زیچ هک متفگ ۰. «نآ» -
 [[؟نینچرگا ۰ دیشب یهاوخارم هک یهدبلوق دیابوت -

 ۳7 نکستقونآ . یربب دایزا ارمهناقحا شهاوخو یهدب یلوق
 ۰ تسا

 ةمانشی امن ردز رتنب و یلشاب دعب

 یالب» ای ناراب زارپ یهالکد
 تسدب یدایز ترپش «زوسنامتاخ
 ۰ دروآ

 هد رک یزاس نونک ات هک یئاپملیف
 دیاشو «زوسن امن اخیالب و:زادنت رابع
 «تیعمج ردیاهرپچو ,«دشاب دوپعمش

 ناتسب اتو یک زاتب و«تسایشح و داب و

 نونک |مه ازویچن | رف .« ین الوطمرک
 یاژام»وشرت| نیرخآ رد یزاب زا

 نکسمملیفنیا-هنفای تغارف « هنهرب
 شیا رب یاهدننک هربخ تب وبحم تسا
 دشاب هتشاد هارمپب

 نارگیدو ۰
 و ؛ هشبپ رته «نالرندی رل دو

 |رووخ رمعلاس هسو یسبب رق هک هلاس
 هقلتخم یاه رتاثتو تاشیابت رد

 ناجلرناشزتوعدب انب, هدینارذگ
 .تسا هتفرگ هدهمب ملیف نیا ردارپوپ

 یاهتیلاعف ۱۹۲ رد نالوت
 ۱۹۲ ۹ردو:درک زاقآ اردوخیشی امن
 ۱۹۳ عرد .تناپ هاریدودورپ 4
 «مدشهدیرزركنهآ دوغ ملیفنیلوا
 .درکیزاب اد

 یئاهملین ردیک زاتب نالون دیول

 نوتیی» و «زومنامناخ یالب»لثم
 هدروآ تسدب یصاخ ترهش «سیلپ
 . تسا

 داومءدنش و رف «ردام» شعن #
 دنکیم افیا«اولیس یرتهوارهردخم
 نسیور اهتدم ارشقن نیا البقوا
 یهو رگ . دوبهدرک را رکتاههناخاشامت
 هک دن ورک ینیبشیپ ناراگن ربخ زا
 دب ودراچیر یاج یدوزب اولیس
 . تفرگ دهاوخ اركرام

 -نامره دران رب :زا كب زوم #
 كموج :یفارک وتوف نادرگ راک
 رلپ و لیل :یرثهنات اد رک راک -دلان ود
 -رسنپسا یتورود:روتن ومرلوقدنل و
 ناتتیسآ بزلی ویرم: اپسابلحارط
 . دنتسه شیداک نب :نادرگ زاک

 تروصب زوسن امت اخیالب»#
 یویدوتسا رردیفس و ءایسپوکسامنیس
 نارهت لاویتفردوهدش هیهتسک و ف
 ارلاس ملیف نیرتهب هزیاج,لاسما
 . تساهدرو | تسدب

 یامنیسردیدو زب ارملیف نیا
 .دید دیهاوخ یتیسوبداد

 صاخ یعلو اب امش تسوب هنوگچ
 تفاطل و بذج هوخب ار اوبنمرک
 . تفاب دهاوخ زاب زردوخ یئابزو
 ون مرک لامعتا اب ماش و حبص

 توارط اب هراومه ار دوخ تس
 رسارسرد وناب اهنویلیم .دیزاس ایزو
 تسوب اوین مرک قرصم اب ناهج
 دنرادیم هاگن ابز و فیطل اردوخ
 ماهدیمهنهکنآ یارب . ملاحشوخارچ دینادیم
 منک ظففح ار دوخ تسوپ توارط هنوکج
 تسد زا اردوخ ترارط تسرپ هکنآ تلع
 تسا تبوطر نادقف هجیتن رد ظفف دهدیم
 دنارتما وین مرک طقف ارتسوپ یطع نیاو
 اوین لاسعتسا زا یی هچ . دهد نیکست
 مزال تبوطر هک درک دیهاوخ هدهاشم ًاروف

 اردوخیئابزو تفاطل ندبتسوبر دشنیمات
 زاب
 لیکشتیجس یاهلولسانویلیمزا ندتسوب
 شوت اهلولس نیا یلاوج « لکه هک هدش
 تسوبیمرو یئابیز دوخ تبوطراب و هدرک
 شبات رثارد اضرف هجناتج ۰ دننکیم ظفحاو
 ناوج صاخشارد دوشیک تبوطر نیا باتقآ

 ی 

 تسوکر ی اب تر وا
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 . نادنقو ترهک رثا رد هکدوشیم حشرت یتیوطرمراومه ندب تسرب نیریزرتتزآ
 ترط,نیا داجبا یارب ۰ ددرگیم داجیا و رجو نیچتسریرداجر هتمتیوطد یشرقا
 هه ندب تسوب اب سناججتم یاهدام یناملآ نادنمشناد تسرپ یگتنتن فرو
 » دشاچم اوین مرک هیلوا ءدام نامهر .دوشیم هدیمان تیرسوا هکنادرک

 یکشخ لباقمرد ار تسرب تیرسوآ ترارط ثابجوم هراومعو انتح ین 2
 ۶ دروآیم مهارف ار تسوپ یمرتو

 "ِ 72 رب ار ۰
 ۱ 2 نرم رند زر تسرار هکر |یست مرک

 : ناریدد یراحی ام

 تکرشم 1۵۷ ۵ ین ریس, ریزش یاپس

 سیستم اشیا اما

۷۷۸ 
۵1-3 
۱ 

 /یوتسرب رز رتق زا ًاددجم دوخب دوخ
 تیام هاگن برم ارتسوبر هدرک
 | دکاهلوام نیا تیلامف نامز رورم شارد
 |مز ولو نامتم هک دوب دنهاوخن رداق و
 حب تلع نیدب . دیامن ناربج ار تسرپ
 افخ ر هدرک ادیپ یرت دایز یتطع ندب

 یلاف تسربر» كورچو نیچ ًاتجیتو دوشیم
 1 . هدرکیم
 یکم ار شطع نیا هکنآ یارب
 7 7 نو هد
 روطب ار اوب مسباب

 از امش تسوپ ان دکل امعتا
 دنامب نوصم كورچو نیچ تفآ

9 



 رد هتفه نیمه رد

 و هد اهطس
 هب

 ت

 ابلاتا یامنصیفشو و یداشت 2۵ یدمک ۳ ۳ نا ر 2 با لب

 (شس رز ی

 1 یه یلیحخ 4 ی نیسهژ] و / ریه هاهد رگلو» زا رثیداتتنا یب وملیش

 ملیف ات و وی وتسا 5 ایلاتب ایا رد یسدافیهدش ها

 : ینادرک داکب

 یزیرونید
 یمات نادر راک

 ه
 ملاقات

 , کیس ویروتیر
 , یحروسوت ربآ

 هن ول و فار

 ی "۳

 ی

 ...یشع ون »
 ااع.و ام 5
 *یل ۳ فو هک 2«

 ویدوتسا لوصحم
 ایلاتیا-.سوناتیت



 رتاثتتروص رهب تل امقروب رم

 قشع» یدمک سیپ اب اردوخنوزس

 دقنعمال| و رتک د وهدرک ع و رش« یریب

 یاهسیپ ریاسزا شیب سیپ نیاتسا

 درک دهاوخ راک هبأشم یدمک

 نیرست فو رعم-سیپ نیا رد

 لر-تدحو؛ ناربا یدمک هی رثه

 هک دنکیم یزاب ارنسم یرازاب كب

 ارشیابیز ةدازرهاوخ دها وخیمهک

 دهررهوش یدنمت و رث و لومتعمسخشب

 شاقن ناوج قشاع رتخد نيا اما

 تسا یریعف

 رسده| وخیم مه شردپ لاحنیع رد

 اریئابیژ رتخدو دریگب هک رعميربب
 یامه ارجام درو آ ردشب وخدقعب

 نزكب هناخطابخ رد هک یلهزشوخ

 قافت ملک لک و ٌهفاک ردسپسو ایز

 عوضومنیا فارطارد همه,دتفایم

 دن ریه ژود

 شام تدم لوطرد-سیپ

 هک تسایددعتم یاهكي رتن [یاراد
 لماک هقالعاپ یچاشامت دوشیم بچوم

 ددودزادرپب ارجام ُهلاپنریاشاتب
 ثردنب رظن نیا زا, شیامن رسارس
 طاقت اب یمنصت یاههبچ ناوتم

 ۳حنص

 ز تل وپستباپ ِ

 وج 5 و عهاج,س

 وکبسشعب رکا نا دوم 9 44 زنج ِ ی

 ۱ می راذکب هد ی و « رو

۳ 0 
 زابشنیمود بیرکفت رثامث ستبر دص ؛درادیفاک طلن

 بشکب ودا ره تسا باذجواسرم نایدادو وهم

 ریکرز سیپپ تیقف و زا س
 زر ز جم 4 بشکسب ورا زهزا

 را زمیاه هناسن زا یرت

 هدامل/وف یزا
 هدش لوحم واب هک

 :دناتساد دصمهک تسا

 رررردصسیپ كب تروصبار بشکب نآ یافیارداردوخ تراپمتا رک ۰ : روت د

 تساهدروآ هنحیور یقرش ردنونکا قدصم نحو تست سرد ینقتصی سا
 راکب یرایسب ٌهقیلس هنانز ةناغطایخ

 تسا هتفر
 را رتبث سیپ نیا نسل

 دشابسبم هجوت لباق دوخ دودح

 ناکشیب رنه یزاب اما

 تدح و
 تابث اب شیب زا شی «كبمک یاهشقت یاقبا

 رد اردوختردق

 ناوتیم نارغا نودب تسا هدناسر
 سیب نیا تیقفوم دصرد و « تفکآ

 بك ول اید.تسا تدحونوه رم یئاهنتب
 یطتدوع ساخش(مناموونواب اراه

 تراپمو یررست وخاب نانچ ودهدیم

 یشوک هک دنکیم انیا ارووخ شقن

 ار یتیعقاوو تسین نس یور الصا
 دزاسیم راکشآ

 هک تشیا تدحو یزاب بیع

 شک وقاچغیت ربز هکپماکنه,موسررپ رد

 روده" وتسا هتف رک را رق لکیهیوت

 ارتایح قیاقد نیرخآ هکدنکپم

 ی هرظننم ربغیدرسن وخ؛ دن ارذکیم

 درادیم زاربا دوخ زا

 دوخپی "سیب نیارد!تدحو

 تسا هدناباما یبوغب ار

 كي هک تنگ ناوتیم هنیمهت

 ژانوسرپرد ؛ تسبن شیب «نکتامو

 رتمک سیپ نیا رد مناخ نيا

 رنک دهن اتخبشوخ -ووشیم ادیب یمل اج هتکن

 هدرک كرد ارهنکن نیا یبوعبالاو
 ناشیاب هک یلر تهج نیمهبو تسا
 ۲ اهتنا ان ادتبا زاهدش لوحم

 ٩ نیا زا هآ ,تسب هقیقد#



 یریپ قشع را یا هنحص

 هجح وج وح و وج عج حج حج

 هافنون

 یناوارف هجو

 فوطعم نلاس لخاوو نس حراغ

 دئمم یاههاگن و درادبم

 قوف وحش :وایزاب شزرازا ؛مد ربب

 نيم و دا» هثف رمهب و ر,دهاکسیم یث ءواعلا

 نادنمفالعیا رب «شکت ورا زهزاش*۱

 یئاشامت و بلاج رثا,یق رش یاهسیپ

 مه رابنیا هک مراد متحنمو تسا

 یتراجت رظن هطقن ز 1

 دخشدهاوخقئوم دوغ

 دب راب هعماحرد ایلماک مادام

 طسوت هک ایلماک مادام سیب

 تساهدم] نس یورو یرفعج پو رت
 وی رفمج یا رب تسا ی رکیدتیقن وم ِ ۱ ٩

 مچار هتشذک هتفه ردو شناراکمه مر #9

 یرفعج راک «وصن و ناعشیپ رنه یزاب
 رسا مدش تاج

 ایلماک مادام سیپ نیقب روطب

 ههاوخنس یور رکیدهنفه دنچ ان

 دوب

 ۱۸۲۰ دام سس



 ادناف یرنه-۱

 «كياب اب د»لودجناک دن رب
 ۱۸۰ هدامش

 یدن واپن مرک |هزبشودس-+

 یضیم هناورپ -ُآ

 وغکینامه و ۳
 دیواج دیشج یاقآ

 یئایضرپچونم و بو

 بک
۷ 3 

۸ 

 شخرذآزیورپ > سم
 یماغبزهعم ۰

 ووشیم شهاوخ ناکدن رب زا

 ۷ یلاه تعاسزا هتفهنیمه هبنشهس

 رتفدب هزئاجتفاب ردیارب رهظز ادب

 دنب امن همجا رم هلجم

 «كایلب اپیر» لودجلح

 : یقفا
 ینبدوه -۱

 وسملاب -۲
 لوف ۳
 ریذب ات تکش بء

 هنادنمتفا رثدادرا رف-ینوهلپ -ه
 وه 7

 ۳۸ هحفص ۲

 رونیک یزتیم-« نیرک نیج-۳ ارت انیسكن ارف-۲

 یا وهگن وزبیج ِا ؛یدومع

 لاخو ملیفدیفسو هایس یرارربملبف های -۱

 ۱۹۵ ۵لاسراد رب ملیف نب رتهب «لک سم -۲

 . دش هتخانش مر -۳

 ویسالاازیرام ملیفیوشپ رانسهدنسی ون - ۲
 ویدار. وا« را -و درادمان یکسفباچیدب «یترامو

 توب یلرشمایف نیلوا - ۳ اتسدوپانأسور <
 ینخبش وب تشگ زاب ملیفدذم رنههراتس ۰آا -۷

 < دیوریمنیلک ورب رد یتخرد» یئ امنیس تامولعم » خساپ

 درادمن لیقهدامش«دی امزایب ادووخ
1 

 دووبلاه یاییزهراتس

 دنتسهین اگشیپ رنهنیارب وا تراک رام ویت ور یکیمهدو و یلاتات

 لافتشا دوویلاهیاپملیف رد یلامت رنهو یزاب یکدوک نارود زا هک

 ردیگلاس ۱۳ نسزا هدربمان ناکشیپررثه دننام مه مناخ نیا دن |هتشاد

 ۱۹ ۵لاسزاو دومن تک رش «دد رکبمزاب هناخب یسلو مانن دوخ ملبف نیل وا

 دوویل اه یایلیفزا یرابسب دادعت رد یتسکش هنوکچیه نودب نولک ات

 «یلملمخمو دشابیم یو یاهملیفذا یتمسق مات اهنیا هک هدومن تک رش

 ..وبناویا» و « سو رعردپ >. «ثچ وآ نان ز» ,«یدوب اب تاقالمهدعوز
 ابهارمه ار ووویلاه یابیز هراتس نيا مان هکیناسک زارفن هدب

 لاسرا (تاقباسم هریاد) هلجم رتفد سرد اب هدشن لطاب ربمت لایر۲
 میدقت هزیاج ناونعب هلجم ءرامش ۱۲ مادک رهب هعرسق مکخب دن راد
 دش دهاوخ

 لاکچیهر رفلآ-ه

 ملل رداکبا هصاقر + - 4
 |ردره) رتسآ درف ویلک نیجیاه
 ژادننرابع دناهدومن تک رش

 -سراشدیس - نوراک یلسل
 ایر - دنلراک یروج - نلاارو

 رلیمنآ -ترویه

 لپ ودب الا هک یملیف - ه
 رب وو اهیچب رب ول ول انیج تک رشاب
 ) دومل ینادرگ راک اکیسدویر
 درادمان 4 هتشذگ یاه



۱ 

 لاکب زو» یاهماش ز وپش»

 لواپ نیج

 زدلونیر یبد

 نوید یو

 ملیف رو هم یساه-تکر ش



 1" ها 5 هب
 تاو ,زسم-لد )و

 مهم مم م هم مم مچ مو موم

 هم هم هم مچ

 هم

 لاکب زوم و یدمک كيتت امورمارد

 اع ءام لتهو شایلصا مان
 را زهءهدو
 نید» هکتسایملیف نیتست

 دووبل اهزاسلوپ و فو رعمناوخ زا وآ

 تقبقح رد تسا«باوخ ناطا

 < نیت رام

 ش.و-خ جوزوراکمه دوجو نودب
 یزاب روهشم نیدمک «سیئول یرج»
 ینامتیس یاهتیلاعف نیت رامهدرک
 دوبن عورش سیئول ,عرج اباردوخ
 تسودوبت ] یدمک ملیفنیلوا یتقو

 ورسنانچ سم رد شیامنب ام ریانم

 لابقتسادروم یردقب ود رک ابب یئادص

 ونیتررام لان امهرد هک تقرک رارق
 هعی رتهنیرتزال وب ناو سیکوف
 . دندش هتخانش دو ربلاه یاه

 ناهک ان هک یت رهش نینچتسا حضاو

 نایمزا مهدوز یلیخ دی دوجوب
 .تفر دهاوخ

 اب حوز نسیا هیا وا یاپملیف
 یلاسدنچیل و دن روب ورب ورتیقف وم
 دشیمن رضاح یسک رگید تشذگ هک

 ارهنهک و یرارکت تاک رح نامه
 هدهاشم امنیس ةدرپ یور هرابود
 ۳ دن

 ةدشن | وخ هک نیت رام.هتشذگ نیازا

 لقادح تشاد هقیط ود وب یئادصشوخ

 حرفم زاوآ تشه تفه شلیف رد
 رتشیب عوضومنیمه دیاشوب دن | وخب

 یاپملیف زا نایچاشامت رفنت بجچوم -
 یاهدع .دیدرک یدیک زاسل وب جوزنیا
 ملیف یاشامتب ام هک دنتشاد هدیقع

 وتاکرح ندیدب,روآهدنخو یدک
 ؛میوریمسی ول یرجیاهیزابهرخسم -
 نید یاهزاوآ رظان هکیلاح رد
 + میتسه نیترام

 ربخا ملیف دنچ شیامن زادمپ
 ۱ یر را یا نیا

 «بهنتمت ای دوریلاهد و «اهلدم
 0 ضارتعاو ادصور

 همان زور هک تشذگن یرید-دوبن

 اما

1 ۳ 
 » له بوحاوه ؛

 هارو اب جا )ودز) هرمز

 هک ۵ رود ایزو رز ر) وب
1 

 تا ۳ هکبب

 ۳ هام لته

 (سیئولیرج)شایمیدق راکمه تودب (نیترامنید))ملیفنیلوا
 سپ نیت رام هک یملیف نیتسعت

 ؛درک یزاب

 یباذجو رثآ «لع ءام
 < كان رتساب وج و یمان هدننک هیهت هکتسا
 تسا هتخاس ارت

 لتع ست ول اب یئادج زا

 لاکیزوم

 یبلاجرایب مت« لسعءام لتهو

 مرردتسا نکمم یا هعقا و رهو:دراد
 ملیف نی ریش ناتساد

 رت ویلیملته بحاصكي یارجامحرش

 هب هک تسا« رتنه یر مانب یئاکتی رمآ

 شلیماف یارب ات دنکیم زاورپ مر
 اجنآ رد دروآ تسدب رکید یلته

 < اب رامو یتابل اتی|یابیزرتخدکب هتفی رق
 موسومیزاسهسجمر زمات هک دوشیم
 «اتین واب یرنکل .تسا «نوتن ] تنک و هب

 هک دنکیم یراک انین ,ددرکیم انشآ
 شرتک رزب رهاوخیئاکی رمآ رت ویلیم
 را رقمهاب ودزاس شومارف یلکب ار
 .دن راذگب حاودزا

 رگید رهاوخود انین یلو

 اتهک دراد هانایوو و «ان ] ویاپمانب

 .دن|هورکت ادیب ارشیوخ رهوشودن ۲
 تساهداوناخ رتخدنی رتکچوک هک وا
 دعیب اجنیا زا ؛درادن حاودزا قح

 یر,دهدیم خر یاهزمشوخ میاقو
 راچاندسرب كرتخدب هکتیا یارب

 انایدوانهب اردرجم یئاکیرمآ ود

 ,دتفایب افت]

 دو ی یمات ابر اما, .وادکیمیفرعم
 دهاوخیم و دن زیم مهب نوتنآ اب ار

 : دنک جا ودزا یراب
 ؛ یر شقن «نیترام نید»

 راپچ اب هک اریئاکیرمآ رن ویلیم
 دراد هدوارم ماد-نا شوخ رتخد
 یزاب زادعب نیت رام,تسا هت» رک هدپعب
 درا ودا هجوت روم هک دوب ملیف نیمهرد
 ملیف موسلرو تف رگ را رقكي رتیمبو
 هشیپ رثهلب اقمرد| ر «ناوجیاه ریش
 یرمگتن وم و ودن | رب نوا راملثمیئاه
 لثمزین وا دنیوکیم-د رک افی|تفیلک
 ردتسناوتدهاوخ !رتانیس كنارف
 بسک تّقفوم مهماردیاپلر یافیا
 دیک

 رهاوخ نی رتکچوک تین لر
 ,دنکیم هقشاعم نیترام اب هک اد

۱ 
 هتفرگ هدپعب یفیلاتحیلمو مادنا
 .تسا

 :تفک واب مجار كان رتسابوج
 تسا یکچوک هراتس ایرام انآ»
 « درادشیپرد یناشخرد هبتآیلو

 «لسع هام لتهرد یزاب زا لبقوا
 وهدیآ یم اجنیاداماد»ملیف ودرد

 تک رش < دنناوخیم ناک راتس»
 ناک راتسهکلمارایراملر.دوب هدرک

 .تفر

 لک هرادارد-ا رناینیعم یزورهن ابشتامحز دن |وتیمت سکچیه
 ناینیعم-وریکب هدیدان ارو|تامدخ شزرا ودنک راکن| ویدار و تاراشتن|
 نیا شوشفمو مهرد عضوب ,یدابتمیاهل اسز| یب تمت اوت هک ؛دوب یسک
 هب یتی زک رمیقیقحو لیصا نادنمرته یارب و دهد یتروصو رسهرادآ
 .دروآ دوجو

 یدنسبهماعلکش ناینیمم هنابیمس یاهتدهاجم رثا رد ویدار
 روشک بوخ نامجرتمو ناکدنسیون . یعقاو نادنمرثهیارب و تفای
 , دن رادهضرع ار دوخرنه هک دش داجبا یعیسو نادیم

 هویت ناتمام یاهششوک شزراب همه - كشیپ
 زسابع . ملطم وقوذاب راکت همان زور ریظن- وا شزرااب
 صوت تابع زکات مدرمودن راد لی

"۳ 3 

««_ ِ 
 .. کالا

 انب |« كوت راباوا»یئاب ورا
 رام یلاها زا الصا كوت راب

 سر
 ثرب داب نیل واو .تسا
 خرس رزدوملیف رد ار
 . دادتک رش

 نان یترهشوا ,زو رمآ
 .نیآو راک اروبد:نروبمیه یردوا
 ۱9 ار نی تا
 , تسا

 ارتش
 رخ شب

 و ] هعارف یاهملیف

 9 شقن رد كرزب
 ملیفیمیدق روتک |«دی رنه
 م ازیلو -نوتنآ شقن رد
 یاهشقن رد«یک ازیلد

 |هچ «لسعهاملتهو

 تمابوجهکتسا ی
 سس یاهتیل اعف لاس
 1 تا

 و
 زیمنار والدوهناوی ۲

 ۱ ۱ ار لمحم



 ۰ ۱ سن
 ۱ 3 ۱ ۰ نرردمی مست هد

 لوصحم_لاس لاکی زوم راکهاش نیرت للجب
 هسنا رفیاهنیس تعنص

 نینک اسیاه ینارذگشوخو ایراد هدنذ بش زا یتفگش و یلاج یاد هنتس

 ف دروآیم هدرپ یور ار سبراب ینیملاو یاهرهش ورق -



 ی)روم ناد ازویچفارف ینوت
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 | ۳ ۲۸0 با ۷ 5۰ زک (قاف ات 00 او یپ ۵۷۱ علما نیما کس

 : لا رتش

 و ۰ تا ۱
  ۱ و ز) هتف ءمتتف ب 9 و ۰

 2 كرامدی و راچبر
۳ 

 مهر در زرعهمافزا طورامو
 ِ ف 1

 کت ۱ ۳ و و ل رس و رفد زر ر« ناوسرلد و روخآ



 ۳ ۱ ار یامنیمس ر ۰ ۰ ر و ابا لا و ْ ۱ ۱۵ فلتخم ر شا ۲ 7 ۱
 ۱ سس

 لر رگیم را زد ربا ریث رد رابننسخ:یا ر
 اس
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 ارت

 ۱2 نا و یعم
 ۱ الا 11

 ۱ ژهزپا هدف رب

 ۵7 زد

 : ملیفنیرتهب

 رز ۱۹9۳

 یکارزیملب :زاكیزوم برسم لیف نتکب ۱ : راد رپمایف
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